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Τά προς δημοσίευσήν χειρόγραφα άποσχέλλονται εις τον διευθυντήν τοΰ περιοδικού 

Κ. ’Α. Μανάφην, Στρ. Κανέλλου Δεληγιάννη 33, 19009 Ραφήνα Αττικής. 

Το Διοικητικόν Συμβοΰλιον τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου¬ 
δών άπεφάσισεν όμοφώνως όπως τον υπό έκδοσιν τόμον ΝΓ 
(2007-2009) τής «Έπετηρίδος» αφιέρωση προς τιμήν του παλαιοί) 
τακτικού Εταίρου αυτής κ. Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, καθηγη- 
του Βυζαντινής Παιδείας εις τό Τμήμα Ιστορίας του Ίονίου Παν¬ 
επιστημίου, έπι μακρά έτη θητεΰσαντος εις την θεραπείας των 
βυζαντινών Γραμμάτων διά τής επιστημονικής εργασίας καί τής 
διδασκαλίας. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ό Δημήτριος Ζ. Σοφιανός έγεννήθη εις τον Πύργον τής Τήνου 
τό έτος 1935. Έπεράτωσε τάς γυμνασιακός του σπουδάς εις την 
Τήνον τό 1954 με τον βαθμόν «άριστα» 19 8/11. Είσήχθη πρώτος 
κατά σειράν επιτυχίας εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν τοΰ Πανεπι¬ 
στημίου Αθηνών καί τέταρτος εις τήν Θεολογικήν Σχολήν του Ιδι¬ 
ου Πανεπιστημίου (1954). Ένεγράφη εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν 
καί, κατά τά τέσσαρα έτη τών σπουδών του ύπήρξεν υπότροφος 
τοΰ Ίδρυμα^ Κρατικών Υποτροφιών λόγω έξαιρετικής έπιδό- 
σεως. Τό 1959 έλαβε τό πτυχίον τοΰ Ίστορικοΰ καί Αρχαιολογι¬ 
κού Τμήματος μέ τον βαθμόν «άριστα». Παρηκολοΰθησεν ιδιαίτε¬ 
ρα σεμινάρια-μαθήματα Βυζαντινής Τέχνης, Παλαιογραφίας και 
Διπλωματικής εις τό φροντιστήριον τών καθηγητών Αναστασίου 
Όρλάνδου καί Διονυσίου Ζακυθηνοΰ. 

Μετά τήν έκπλήρωσιν τών στρατιωτικών του ύποχρεώσεοον 
(1961) προσελήφθη άμέσως υπό τοΰ καθηγητοϋ Διονυσίου Ζα¬ 
κυθηνοΰ ως επιστημονικός συνεργάτης εις τό νεοσΰστατον τότε 
Κέντρο ν Βυζαντινών Ερευνών τοΰ Έθνικοΰ Ιδρύματος Ερευνών, 
τοΰ όποιου διευθυντής ήτο ό ίδιος. Έκεΐ, κατά τήν έπι εν και ήμι- 
συ έτος παραμονήν του, ήσκήθη εις τήν παλαιογραφίαν καί δι¬ 
πλωματικήν έκδοσιν βυζαντινών καί μεταβυζαντινών εγγράφων. 
Ήσχολήθη κυρίως περί τήν μεταγραφήν (άπό φωτογραφίας τών 
πρωτοτύπων) χρυσοβοΰλλων και πατριαρχικών σιγιλλίων τής 
Μονής Αγίου Ίωάννου Θεολόγου τής Πάτμου και τον κριτικόν 



ύπομνηματισμόν των έν σχέσει προς την παλαιοτέραν έκδοσιν των 
Ρ. Μϋάοδΐοΐι-Ι Μϋΐΐβτ (βλ. ΕΕΒΣ τόμ. 32, 1963, σσ. 555-566, όπου 
εκθέσεις πεπραγμένων του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών κατά 
τά έτη 1961 κα'ι 1962). 

Ακολούθως διωρίσθη εις την Μέσην Έκπαίδευσιν, δπου κα'ι 
παρέμεινε μέχρι του έτους 1966, οπότε προσελήφθη ώς συντά¬ 
κτης εις το Κέντρον Έρεΰνης τοϋ Μεσαιιονικου κα'ι Νέου Ελληνι¬ 

σμού της Ακαδημίας Αθηνών. Το έτος 1972 έλαβε τό διδακτορι¬ 

κόν του δίπλωμα με θέμα διατριβής «Άγιος Νικόλαος ό έν Βουναί- 

νη - Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα, ιστορικά! ειδήσεις περί τής 
Μεσαιωνικής Θεσσαλίας Γ αιών» (εισηγητής ό καθηγητής Ν. Β. 

Τωμαδάκης). Ό Δημήτριος Σοφιανός προήχθη εις Διευθυντήν του 
Κέντρου Έρεϋνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού τό 
1983 κα'ι παρέμεινεν εις τήν θέσιν αυτήν μέχρι τοϋ 1997, οπότε 
κα'ι έσυνταξιοδοτήθη. Ώς Διευθυντής τοϋ Κέντρου διηϋθυνε τά 
έπιστημονικά του προγράμματα καθώς και τάς εκδόσεις του, πα- 

λαιοτέρας και καθυστερημένος, κα'ι νεωτέρας. 
Τό 1997 έξελέγη καθηγητής τής Βυζαντινής Παιδείας εις 

τό Τμήμα Ιστορίας τοϋ Ίονίου Πανεπιστημίου. Έπ'ι τέσσερα έτη 
(1998-2002) διετέλεσε Πρόεδρος τοϋ Τμήματος και προσέφερε 
πολλά εις τήν διοικητικήν όργάνωσιν τοϋ Τμήματος και εις τήν 
εύρυθμον λειτουργίαν του. Έδίδαξε Βυζαντινήν Ιστορίαν, Ιστο¬ 

ρίαν τής Βυζαντινής Παιδείας, Αγιολογίαν, Παλαιογραφίαν-Κω- 

δικολογίαν, Διπλωματικήν κα'ι τον τρόπον έκδόσεως κειμένων 
κα'ι εγγράφων βυζαντινών κα'ι μεταβυζαντινών συγγραφέων. Άπε- 

χοίρησεν από τό Πανεπιστήμιον, συνταξιοδοτηθείς, τό έτος 2004. 

Ό Δημήτριος Ζ. Σοφιανός ήτο μέλος πολλών επιστημονικών 
σωματείων κα'ι εταιρειών (Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, Ελ¬ 

ληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, Ελληνικής Ιστορικής 
Εταιρείας Θεσσαλονίκης, Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών έπ'ι τοϋ 
Νεωτέρου Έλληνισμοϋ, Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Χρι¬ 

στιανικής κα'ι Αρχαιολογικής Εταιρείας, Συλλόγου προς Διάδο- 

σιν Ωφελίμων Βιβλίων κ.ά.). Έπ'ι δέκα έτη διετέλεσε Πρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου τοϋ Έπιστημονικοϋ Προσιοπικοϋ της Ακαδημίας 
Αθηνών. 

Τοϋ άπενεμήθη από τον Οικουμενικόν Πατριάρχην Δημήτρι¬ 

όν Α' τιμητικόν δίπλωμα κα'ι ό Χρυσοϋς Σταυρός τής 600ετηρίδος 

Μ
ΙΜ
δ
Κ
Ι
Μ
ί
ί
Μ
Λ
ικ

ι'
ίί
Μ'

ί/'
ίί

ι’ί
&

'ί
ίί

ί!
!
^

 

-V- 

τής Μονής τοϋ Μεγάλου Μετεοΐρου διά τήν έπιστημονικήν του 
συμβολήν εις τήν μελέτην κα'ι παρουσίασιν τοϋ χειρογράφου πλού¬ 

του κα'ι άλλου άρχειακοϋ ύλικοϋ των Μετεωρικών μονών. 
Ώς Γραμματεϋς κα'ι Πρόεδρος τής «Αδελφότητος τών Τη- 

νίων έν Αθήναις» συνέβαλεν εις τήν ΐδρυσιν (1971), όργάνωσιν κα'ι 
λειτουργίαν τοϋ Μουσείου (πατρικής οικίας) Γιαννοΰλη Χαλεπά 
εις τον Πύργον τής Τήνου, γενέτειραν τοϋ καλλιτέχνου (βλ. περ. 

Νέα Εστία, 15 Ιουλίου 1971). 
Εις τό έκτενές, πολυσχιδές κα'ι άνεγνωρισμένον υπό τής έπι- 

στημονικής κοι.νότητος έργον τοϋ Δημητρίου Σοφιανοϋ, τό όποι¬ 
ον έκτίθεται άναλυτικώς εις τήν ακολουθούσαν έργογραφίαν του, 

διακρίνονται σαφώς συν τοΐς άλλοις δυο μεγάλοι κύκλοι προσω- 

πικών ένδιαφερόντα>ν σχετιζομένων τοϋτο μεν προς τά μοναστή¬ 

ρια τών Μετεώρων κα'ι γενικώτερον προς τήν βυζαντινήν κα'ι μετα¬ 

βυζαντινήν Θεσσαλίαν, τοϋτο δέ προς τήν ιστορίαν τής γενετεί- 

ρας του Τήνου. Είναι δέ ή προσφορά προδήλως κεφαλαιώδης, και 
δέν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή ότι είναι αδύνατον νά μή στηριχθή 
έπ'ι τών σχετικών μελετών κα'ι δημοσιεύσεων τοϋ Σοφιανοϋ ή μελ¬ 

λοντική περαιτέρω ιστορική έρευνα τών περιοχών τούτων. 
Ή Γεν. Συνέλευσις τών μελών τής Εταιρείας Βυζαντινών 

Σπουδών άπεφάσισεν όμοφώνως τήν έκδοσιν τοϋ παρόντος τιμη- 

τικοϋ Τόμου, διά νά τίμηση εις τό πρόσωπον τοϋ καθηγητοϋ Σο- 

φιανοϋ τον σημαντικής συμβολής άγιολόγον, τον άοκνον παλαιο- 

γράφον, τον ιστορικόν κα'ι φιλόλογον κα'ι έπ'ι πάσι τον συνετόν 
άνθρωπον, τον πρφον κα'ι κοινωνικόν, τον ευσεβή χριστιανόν, 

τον σταθερόν εις τάς πνευματικός, έθνικάς κα'ι έπιστημονικάς άρ- 

χάς κα'ι έπιλογάς του, τον έντριβή διδάσκαλον κα'ι φερωνΰμως 

σοφόν. 
Δυστυχώς διά τά Γράμματα προ τής όλοκληρώσεως τής έκ¬ 

δόσεως τοϋ παρόντος τόμου, ό Δημήτριος Σοφιανός έκοιμήθη έν 
Κυρίω τήν 18ην Νοεμβρίου 2008 μετά μακροχρόνιον πάλην προς 
νόσον βαρειαν, τήν όποιαν ύπέμεινε καρτερικούς και γενναίος έρ- 

γαζόμενος έπιστημονικώς μέχρι τών τελευταίων ημερών τοϋ βίου 
του. Ή Ακαδημία Αθηνών άπένειμεν εις αυτόν μετά θάνατον άρ- 

γυροϋν μετάλλιο ν τιμώσα τήν συμβολήν αύτοϋ εις τήν έρευναν κα'ι 
τήν γνώσιν τής Ιστορίας τοϋ Έλληνισμοϋ. Τό δέ Πανελλήνιον 
Ιερόν "Ιδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου έτίμησεν αυτόν διά τοϋ 
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χρυσοΰ μεταλλίου τοϋ Ιδρύματος διά την προς την γενέτειραν 
κα\ την επιστήμην πολύτιμον προσφοράν του. 

Ημείς δέ εις ένδειξιν τής άναγνωρίσεως τής επιστημονικής 
του συμβολής δεν διστάζομεν να άφιερώσωμεν παρηλλαγμένον 
πως κα'ι εις αυτόν επίγραμμα συντεθέν χάριν αρχαίου πολυΐστορος 
(Οοιι§ηγ, III, 220): 

Αί σαϊ βίβλοι πάρεισι τοϊς αίρονμένοις 
πόνους άπαντλεϊν και καταρδεύειν φρένας 
βρύουσα πηγή, δαψιλέστατον πόμα. 

[Ή διεΰθυνσις τής Έπετηρίδος] 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ζ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

1965 

«ΟΙ Νεόφυτοι Λαρίσης τοΰ 16ου αίώνος. Συμβολή εις την εκκλησια¬ 

στικήν ιστορίαν τής μεταβυζαντινής Θεσσαλίας», Έπετηρις τοΰ 
Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Αθηνών, τ. 15 (1965) σσ 
86-124. 

1970 

«Συμβολαιογραφική πράξη τοΰ 1550», Επτανησιακά Φύλλα τ 7 (1970) 
σσ. 133-134. 

1971 

«Ό Βίος τοΰ Αγίου Ευθυμίου (Υίΐα Ειιΐΐιγιηϋ), πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως (ΐ 917) και ό χρόνος συγγραφής αύτοΰ», Έπετηρις 
Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. 38 (1971), σσ. 289-296. 

«'Ιστορική άναδρομή εις τήν βενετοκρατουμένην καί τουρκοκρατουμέ- 

νην Τήνον», Έπετηρις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 9 (1971) 
σσ. 114-136. 

1972 

Διορθώσεις στο βιβλίο τοΰ X ϋαιτοιιζβδ, Οοοι^οδ 61 ϋέπιέϋποδ Τογπϊ- 

Χθ5, Γθίίτβδ 61 όίδοοιίΓδ, Ρ&γβ 1968, Ελληνικά, τ. 25 (1972) σσ 237- 
240. 

Αγιος Νικόλαος ό έν Βουνάίνη: ανέκδοτα άγιολογικά κείμενα, ιστορι¬ 

κά! ειδήσεις περί τής μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Γ αιών), Έν Α- 

θήναις: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φι¬ 
λοσοφική Σχολή, 1972, (Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου 22). 

1973 

«Ανέκδοτος κανών τοΰ μάρτυρος Αρμοδίου, συνταχθεις υπό τοΰ Αρ¬ 

σενίου Κρυπτοφέρρης (ΙΑ' αιών)», Έπετηρις Εταιρείας Βυζαν¬ 
τινών Σπουδών, τ. 39-40 (1973), σσ. 96-109. 
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«Ό νεομάρτυς Μιχαήλ ό έξ Άγράφων (ί 1544, Θεσσαλονίκη) και ό συν¬ 
τάκτης τοΰ Βίου του», Βγζ3ηΙϊηΐ$οΙι - ΝβιΐδπβοΜδοΙιβ Ι&ΗτόϋοΙιει:, τ. 

21 (1973), σ. 233-247. 

«Βιβλιογραφικά Ίεροϋ Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου», Ημερολό¬ 

γιο ν τής Μεγαλόχαρης Τήνου 1973, Άθήναι 1973, σσ. 201-212. 

1979-1981 

«Ή αρχική Ακολουθία και ό ανέκδοτος Βίος τοΰ νεομάρτυρος Μιχαήλ 
τοΰ έξ Αγραφων (Τ 1544, Θεσσαλονίκη)», Έπετηρις Εταιρείας Βυ¬ 

ζαντινών Σπουδών, τ. 44 (1979-1980), σσ. 231-281. 

«Ή οικογένεια Παξιμάδη άπδ τήν Τήνο (18ος-19ος αΐ.)», Επετηρις Ε¬ 

ταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 11 (1979-1981), σσ. 275-427. 

1983-1984 

«Ό Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ό Άδριανουπολίτης (ΐ 1490 
Αδριανοΰπολη) - Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα τοΰ Μεγάλου Ρή¬ 

τορας Μανουήλ Κορινθίου κ.ά.», Θεολογία, τ. 54 (1983), σσ. 779 - 

816 και τ. 55(1984), σσ. 237-256, 435-458, 739-771. Και ώς αυτοτε¬ 

λές βιβλίο μέ τον ίδιο τίτλο κα'ι μέ δική του σελιδαρίθμηση, Αθή- 

ναι 1984, σ. 124. 

Τά χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός τών χειρο¬ 
γράφων κωδίκων τών άποκειμένων εις τάς μονάς τών Μετεώρων. 

Τόμ. Β'. Τά χειρόγραφα τής Μονής Βαρλαάμ. Έκ τών καταλοίπων 
τοΰ Ν. Α. Βέη, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεΰνης τοΰ Με¬ 

σαιωνικού κα'ι Νέου Ελληνισμού, Άθήναι 1984. 

«Ό Μητροπολίτης Λαρίσης Θωμάς Γοριανίτης (β' μισό τοΰ ΙΓ αιώ¬ 

να)», Θεσσαλικά Χρονικά, τ. 15ος (1984) (2ο Διεθνές Συνέδριο 
Θεσσαλικών Σπουδών, 1980), σσ. 147-161. 

«Ιστορικά σχόλια σέ επιγραφές, επιγράμματα, χαράγματα και ενθυμή¬ 

σεις τής Μονής Δουσίκου. Συμβολή στήν ιστορία τής Μονής», Με¬ 

σαιωνικά κα'ι Νέα Ελληνικά, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεΰ¬ 

νης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου Έλληνισμοΰ, τ. 1 (1984), σσ. 9-70. 

1985 
«Χατζη-Γερασίμου, ίερομονάχου τής Μονής Δουσίκου, ανέκδοτα στι¬ 

χουργήματα (1826)», Τρικαλινά, τ. 5 (1985), σσ. 7-27. 

1986 

«Ό άγιος Νικόλαος ό Νέος τής Βουναίνηζ (Γ αι.). Συμπληρωματικά στοι- 
Έ 

Μ 
Μ 

χεϊα. Ανέκδοτα αγιολογικά κείμενα Μαξίμου (1620) κ.ά.», Με- 

σαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 2 (1986), σσ. 71-148, 359-361. 

«Ίερομονάχου Γαβριήλ Άγιαμονίτη, ανέκδοτο προσκυνητάριο τών μο¬ 

νών τών Μετεώρων (1786)», Τρικαλινά, τ. 6 (1986), σσ. 7-26. 

Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός τών χειρο¬ 

γράφων κωδίκων τών άποκειμένων εις τάς μονάς τών Μετεώ¬ 

ρων. Τόμος Γ, Τά χειρόγραφα τής Μονής Αγίου Στεφάνου, Ακα¬ 
δημία Αθηνών, Κέντρον Έρεΰνης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου Ελ¬ 

ληνισμού, Αθήναι 1986. 

1987 

«Χατζη-Γερασίμου ίερομονάχου Δουσικιώτη, άνέκδοτο εγκώμιο (1826) 

τοΰ άγιου Βησσαρίωνος, μητροπολίτη Λαρίσης (Μάρτ. 1527- 

Σεπτ. 1540), κα'ι κτίτορα τής Μονής Δουσίκου. Προσωπογραφι¬ 

κά και χρονολογικά άγιου Βησσαρίωνος», Τρικαλινά, τ. 7 (1987), 

σσ. 7-40. 

1988 

«Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων. Ιστορική επισκόπηση - Γενική θεώ¬ 

ρηση», Τρικαλινά, τ. 8 (1988), σ. 35-87 [Πρακτικά Α' Συμποσίου 
Τρικαλινών Σπουδών, 6-8 Νοεμ. 1987]. 

1989 

Όσιος Λουκάς: Ό Βίος Λουκά τοΰ Στειριώτη: προλεγόμενα, μετάφραση, 

κριτική έκδοση τοΰ κειμένου. Αγιολογική Βιβλιοθήκη 1, Εκδόσεις 
«Ακρίτας», Αθήνα 1989. 

«Τό χρυσόβουλλο τοΰ αύτοκράτορα Ανδρονίκου Γ Παλαιολόγου (1336) 

υπέρ τής Μονής τής Θεοτόκου τών Μεγάλιυν Πυλών (Πόρτα- 

Παναγιάς)», Τρικαλινά, τ. 9 (1989), σ. 7-27. 

1990 

Τό Μεγάλο Μετέωρο: Ιστορία και τέχνη, (σέ συνεργασία μέ τον Ακα¬ 

δημαϊκό Μανόλη Χατζηδάκη), Αθήνα, έκδ. Ιπίεπιπιεπαιη, 1990. 

Μετέωρα - Όδοιπορικό, Έκδοση Ίεράς Μονής Μεγάλου Μετεώρου 
(Μεταμορφώσεως), Μετέωρα 1990. 

Οί θησαυροί τοΰ Μεγάλου Μετειόρου, Έκδοση τής Κτηματικής Τράπε¬ 

ζας, Αθήνα 1990. 

Ό όσιος Αθανάσιος ό Μετεωρίτης -Βίος, Ακολουθία, Συναξάρια: Προ- 



-Φ¬ 

λέγόμενα μετάφραση τού Βίου, κριτική έκδοση των κειμένων. 
Έκδοση Ί. Μονής Μεγάλου Μετεοΐρου (Μεταμορψώσεως), Με- 

τέωρα 1990. 

«Ό 'Αγιος Άχίλλιος Λαρίσης: ό αρχικός ανέκδοτος Βίος (Θ' αι.) κα'ι ή 
μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ αΐ). Ανέκδοτα ύμνογραφικά κεί¬ 

μενα (Ιωσήφ Ύμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Αναστασίου 
Γορδίου)», Μεσαιωνικά κα'ι Νέα Ελληνικά, τ. 3 (1990), σσ. 96-213, 

Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέ¬ 

ου Ελληνισμού. 

«Τό συνοδικό γράμμα (1381, Νοεμ.) τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης Νείλου 
ύπέρ τής Μονής τής Θεοτόκου των Μεγάλων Πυλών (Πόρτα-Παν¬ 

αγιάς)», Τρικαλινά, τ.10 (1990), σσ. 7-31 

«Δύο Μετεωρικά χειρόγραφα πελοποννησιακής προελεΰσεως», Λακω- 

νικα'ι Σπουδαί, τ. 10 (1990), Θησαΰρισμα-Αριστείον πνευματικόν 
εις τον Δίκαιον Βαγιακάκον, σσ. 89-110. 

«Μετέωρα: σύντομο ιστορικό χρονικό τής Μετεωρίτικης Μοναστικής 
πολιτείας», Νέα Εστία, τ. 128 (1990) σσ. 1332-1337. 

1991 

«Ό μητροπολίτης Λαρίσης άγιος Διονύσιος ό Έλεήμων (ή 1510) και οί 
εικονογραφικές παραστάσεις του», Οικοδομή και Μαρτυρία, τό¬ 

μος πρός τιμήν τοΰ μητροπολίτη Κοζάνης κα'ι Σερβίων Διονυσίου 
Ψαριανού, Κοζάνη 1991, τ. Β', σσ. 389-403. 

«Συλλογή φαναριώτικων στιχουργημάτων σε κώδικα τών μέσων του ΙΗ' 

αιώνα», Ό Έρανιστής, τ. 21 (1991), σσ. 43-71. 

«Εξακόσια χρόνια όργανιομένης μοναστικής παρουσίας στά Μετέωρα: 

Ιστορική τεκμηρίωση», Τρικαλινά, τ. 11 (1991), σσ. 101-134 [Πρα¬ 

κτικά Β'Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, 9-12 Νοεμ. 1990)]. 

1992 

«Ή μονή τοΰ Όσιου Λουκά. Έλεγχος και κριτική τής αξιοπιστίας και 
ερμηνείας τών πηγών», Μεσαιωνικά κα'ι Νέα Ελληνικά, τ. 4 (1992), 

σσ. 23-80, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεΰνης τοΰ Μεσαιωνι¬ 

κού κα'ι Νέου Ελληνισμού. 

Ελληνικές Κληρονομιές, Αθήνα 1992. (Πολυτελές λεΰκιομα μεγάλου σχή¬ 

ματος σέ λυτά φύλλα μέ τά εξής περιεχόμενα: 1. Πελοπόννησος: 

Αγία Λαύρα, Μυστράς, Βάθεια-Μάνη, Κότριυνας-Μάνη, Μονεμ- 

— ιγ — 

βασιά, Όλυμπία - Έπικοΰριος Άπόλλωνας, Μυκήνες-Τίρυνθα -Επί¬ 

δαυρος-Ναύπλιο. 2. Μακεδονία: Δίον, Μονή Σουμελά, Αγιον Ό¬ 

ρος, Πέλλα, Έδεσσα, Θεσσαλονίκη, Καστοριά, Καβάλα - Φίλιπ¬ 

ποι, Βεργίνα-Βέροια. 

«Ό Αγιος Βησσαρίων Μητροπολίτης Λαρίσης (1527-1540) και κτίτο- 

ρας τής Μονής Δουσίκου. Ανέκδοτα αγιολογικά κα'ι άλλα κεί¬ 

μενα», Μεσαιωνικά κα'ι Νέα Ελληνικά, τ. 4 (1992), σσ. 177-282, 

Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισμού. 

Τήνος-Τΐηοε. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα. (Τό κείμενο Ελληνικά-Αγ¬ 

γλικά-Γαλλικά-Ιταλικά), Εκδόσεις Έρίννη, Αθήνα 1992. 

«Ή διαθήκη (έτους 1545) τών κτιτόρων τής Μονής Ρουσάνου, ίερομο- 

νάχων Ίωάσαφ κα'ι Μαξίμου. Συμβολή στην ιστορία τής μονής», 

Τρικαλινά, τ. 12 (1992), σσ. 7-38. 

1993 

Τά χειρόγραφα τών Μετεώρων: κατάλογος περιγραφικός τών χειρο¬ 

γράφων κωδίκιον τών άποκειμένων εις τάς μονάς τών Μετεώρων, 

τ. 4/Α'-Β', Τά χειρόγραφα τής Μονής Αγίας Τριάδος, Ακαδημία 
Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνι¬ 

σμού, Αθήναι 1993. 

Οί Βυζαντινοί Αγιοι τού Έλλαδικού χοίρου μέσα άπό τις πηγές και τά 
κείμενα, Όψεις τής Βυζαντινής Κοινιυνίας 7, Αθήνα, 'Ίδρυμα Γου- 

λανδρή - Χόρν, 1993. 

«Αοΐα 513£Οπιιή. Τά υπέρ τής θεσσαλικής επισκοπής Σταγών παλαιά βυ¬ 

ζαντινά έγγραφα (τών ετών 1163, 1336, κα'ι 1393). Συμβολή στήν 
ιστορία τής επισκοπής», Τρικαλινά, τ. 13 (1993), σσ. 7-67. 

«Ό ελληνοδιδάσκαλος και σχολάρχης Τήνου (1824-1841) Ευστράτιος 
Πέτρου ό Κυδωνιεύς. Νέα στοιχεία γιά τή ζωή κα'ι. τήν εκπαιδευ¬ 

τική του δράση άπό άνέκδοτα έγγραφα τών Γενικών Αρχείο;» ν τού 
Κράτους», Πρακτικά Α' Κυκλαδολογικού Συνεδρίου (Ανδρος, 

5-9 Σεπτ. 1991), Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 14 

(1991-1993), σσ. 70-122. 

«Τά ξυλόγλυπτα τέμπλα τών μετεωρικών μονών Μεγάλου Μετεώρου 
(1791) κα'ι Αγίου Στεφάνου (1814), έργα Μετσοβιτών μαστόρων», 

Πρακτικά Α' Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών (Μέτσοβο 28-30 

Ίουν. 1991), Αθήνα 1993, σσ. 173-215. 



— ιδ' — — ιε 

«Ή Ιστορία τοϋ νησιοϋ. Ή Τήνος από την Αρχαιότητα και τη Βενετι¬ 
κή κατοχή έως και τήν Επανάσταση του 1821», Τήνος - Τό νησί 
τής Μεγαλόχαρης, Επτά Ήμερες-Ή Καθημερινή, 15 Αύγ. 1993, 

σσ. 8-10 [= Νησιά τοϋ Αιγαίου, Επτά Ήμερες-Ή Καθημερινή, 

τ. Δ', (1996), σσ. 72-77]. 

«Ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου. Εκατόν εβδομήντα χρόνια από τήν άνεύρε- 

ση τής θαυματουργής Εικόνας», Τήνος - Τό νησί τής Μεγαλόχα¬ 

ρης, Επτά Ήμερες -Ή Καθημερινή, 15 Αύγ. 1993, σσ. 8-10 [= Νη¬ 

σιά τοϋ Αιγαίου, Επτά Ήμέρες-Ή Καθημερινή, τ. Δ', (1996), σσ. 

81-85]. 

1994 

«Ανέκδοτη συνοδική πράξη τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχη Κυρίλλου 
Α' Λουκάρεως. 1623, Μάιος, ινδ. ξ'», Ροδωνιά, Τιμή στον Μ.Ι. 

Μανούσακα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 1994, τ. Β', σσ. 493- 

505. 

«Δύο κώδικες τής Μονής Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων και ή μαρ¬ 

τυρία τους γιά τεσσάρων αιώνων ζωή και δράση τής ιστορικής 
Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Καταφυγίου Άγράφων, τής 
επιλεγόμενης Πέτρας», Πρακτικά τοϋ Συνεδρίου: Τά 400 χρόνια 
τής 'Ι. Μονής Πέτρας Καταφυγίου Καρδίτσας 1593-1993, 7 Αύγ. 

1993, Καταφύγιο Καρδίτσας 1994, σσ. 10-16. 

«Ανέκδοτα ύμνογραφικά κείμενα άναφερόμενα στον μητροπολίτη Λα- 

ρίσης και κτίτορα τής Μονής Δουσίκου Αγιο Βησσαρίωνα», Τρι¬ 

καλινά, τ. 14(1994), σσ. 37-68. 

«Ή ανέκδοτη διαθήκη τοϋ Μανουήλ Ίωαννάκη (μέσα ΙΔ' αί.) και άλλα 
κείμενα σχετικά μέ τή Μονή τής Θεοτόκου στον Στύλο των Στα- 

γών», Σύμμεικτα, Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, τ. 9 (1994), σσ. 279- 

288. 

Ν. Γ. Σακκελίωνος (ΐ 1926), Συλλογή βιογραφιών διαφόρων Τηνίων. 

Προλεγόμενα, σημεκόσεις, εύρετήρια, έκδοτική επιμέλεια Δημ. Ζ. 

Σοφιανού, Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις, Άθήναι 1994, σ. 

α'- μ' + 1-230. 

«Τό “Φιλογράμματον Μέτσοβον”. Ή παιδεία κα'ι οί επιφανείς λόγιοι κα'ι 
πνευματικοί άνδρες», Μέτσοβο, Επτά Ημέρες - Η Καθημερινή, 20 

Νοεμ. 1994, σ. 5. 

«Μετσοβίτες εύεργέτες. Μέ δωρεές τους κτίσθηκαν σπουδαία κοινωφε¬ 

λή έργα», Μέτσοβο, Επτά Ημέρες - Ή Καθημερινή, 20 Νοεμ 1994 
σσ. 6-7. 

«Ή Αθήνα τό 1842», κείμενο στο ομώνυμο καλλιτεχνικό λεύκωμα έκδ 
Ασφαλ. Εταιρείας «Αγροτική Ζωής», Αθήνα, Δεκ. 1994 

«Τά Αγια Μετέωρα. Τστορικό χρονικό τής μετεωρίτικης μοναχοπολι- 
τείας», Μετέωρα, ή ισάγγελη πολιτεία, Επτά Ήμέρες-Ή Καθη¬ 

μερινή, 6 Φεβρ. 1994, σσ. 2-6 [^Θεσσαλία, Επτά Ήμέρες-Ή Κα¬ 
θημερινή, τ. Θ' (1996), σσ. 130-132]. 

«Βιβλιοθήκες και αρχεία. Χειρόγραφα, έγγραφα, παλαιά έντυπα βιβλία 
των μετεωρικών μονών», Μετέωρα, ή ισάγγελη πολιτεία Επτά 
Ήμέρες-Ή Καθημερινή, 6 Φεβρ. 1994, σσ. 12-14[=Θεσσαλία Επτά 
Ήμέρες-Ή Καθημερινή, τ. Θ' (1996), σσ. 133-139]. 

«Τά χειρόγραφα των Μετεώρων, κειμήλια πολύτιμα τής πνευματικής 
κα'ι καλλιτεχνικής μας κληρονομιάς», Παράδοση, 10-12, Αφιέρωμα 
στά Αγια Μετέωρα, Απρ.-Δεκ. 1994, σσ. 286-300. 

1995 

Ό Τηνιακός μαρμαράς και ή προσφορά του στην Νεοελληνική τέννη 
Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1995. Λ ’ 

«Ή πρώτη προσπάθεια γιά τήν ίδρυση Γυμνασίου στην Τήνο. Ανέκδοτα 
έγγραφα (Αύγ. 1836) τών Γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους» Έπετηρις 
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 12 (1995), Εις μνήμην ναθην 
Στυλ. Κορρέ, σσ. 41-59. Γ’ 

1996 

Εισαγωγή στο καλλιτεχνικό Λαογραφικό Αεύκωμα - Ήθη και έθιμα 
τής Ελλάδος, Αθήνα 1995, εκδ. Ασφαλ. Εταιρείας «Αγροτική 
Ζωής». * 

«Οί. απαρχές τοϋ οργανωμένου μετεωρίτικου μοναχισμού καί τό Αγιον 
Όρος», Διεθνές Συμπόσιο τό Αγιον Όρος. Χθές-Σήμερα -Αύριο 
(Θεσσαλονίκη 29 Όκτ.-Ι Νοεμ. 1993), Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 277-289. 

«Ανωνύμου, Ανέκδοτο ήθικοδιδακτικό στιχούργημα (ΙΠ- ΙΔ'αί)» 0η- 
σαυρίσματα, τ. 26 (1996), σσ. 43-57. * ’ 

«Ό συντάκτης τοϋ Βίου τοϋ οσίου Αθανασίου τοϋ Μετεωρίτη γνωστός 
γραφέας μετειυρικών χειρογράφων (τέλη ΙΔ' - αρχές ΙΕ' αί)» Τοι- 
καλινά, τ. 16 (1996), σσ. 7-56. ' ’ ^ 



«Το “όρκωμοτικόν γράμμα” (Ίούν. 1342) τοΰ Μιχαήλ. Γαβριηλόπουλου 
προς τους Φαναριώτες τής Καρδίτσας. ΟΙ έκ των παραναγνώσε- 
ων και παραδιορθώσεων παρανοήσεις ένδς ιστορικού ντοκου¬ 

μέντου», Πρακτικά Α' Συνεδρίου για την Καρδίτσα και την περιο¬ 

χή της (Καρδίτσα, 15-17 Απρ. 1994), "Εκδοση Λαϊκής Βιβλιοθή¬ 

κης Καρδίτσας «Ή Αθήνα», Καρδίτσα 1996, σσ. 29-46. 

«Ό Νεομάρτυρας Μιχαήλ Μαυροειδής ό Αδριανουπολίτης. Νέα χρο¬ 

νολογικά και άλλα στοιχεία (ί ροδί 1493, Αδριανοΰπολη)», Ή 
Καθ’ Ημάς Ανατολή, τ. 3 (1996), σσ. 49-54. 

«Αναστασίου Παπαβασιλοποΰλου, Ανέκδοτο έμμετρο Προσκυνητάριο 
τής Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους (1772)», Μεσαιωνικά και 
Νέα Ελληνικά, τ. 5 (1996), Μνήμη Λέανδρου Βρανούση, σ. 45-95. 

«Παιδιόφραστος Διήγησις των ζώων των τετραπόδων. Ό Πρόλογός της 
(στ. 1-9) είναι νόθος και όβελιστέος;», Μεσαιωνικά και Νέα Ελ¬ 

ληνικά, τ. 5 (1996), Μνήμη Λέανδρου Βρανούση, σσ. 381-386. 

«Οί Σέρβοι ηγεμόνες των Τρικάλων καϊ οί μονές τής περιοχής (ΙΔ αι¬ 

ώνας), Βυζάντιο καϊ Σερβία κατά τον ΙΔ' αιώνα. Εθνικό "Ιδρυ¬ 
μα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 

3, Αθήνα 1996, σσ. 180-194. 

Δρόσου Ν. Δρόσου (Τ 1870), Ιστορία τής νήσου Τήνου άπδ τής πέμ¬ 
πτης [γρ. Δ'] Σταυροφορίας μέχρι τής Ένετικής κυριαρχίας και 
έκεϊθεν μέχρι του 1821 {α' έκδ. Έν Αθήναις 1870}. Έπανέκδοση μέ 
εκτενή Εισαγωγή καϊ σημειώσεις (σσ. 13*-40*), Ευρετήρια, Ιλωσ- 

σάριο καϊ Πίνακες (σσ. 563*-620*), Εκδοτική καϊ τυπογραφική 
Επιμέλεια Δημ. Ζ. Σοφιανού, Πανελλήνιον Ιερόν "Ιδρυμα Ευαγ¬ 

γελίστριας Τήνου - Αδελφότης τών Τηνίων έν Αθήναις, Άθήναι 

1996. 

«Ανέκδοτο γράμμα τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη Γαβριήλ Δ , συγχωρη- 
τικό τών αμαρτιών τών κατοίκων τής Τήνου, 1782 Σεπτέμβριος», 

Τηνιακά, Επιστημονική περιοδική έκδοση τής Εταιρείας Τηνια- 

κών Μελετών, τ. 1 (1996), σσ. 23-32. 

«Προλογικό σημείωμα», Τηνιακά, τ. 1 (1996), σ. 11-12. 

«Ό Τήνιος βιβλιοεκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος (1870-1956)», Κυκλα¬ 
δικό Ημερολόγιο 1996 - Χρόνος Α' (εκδότες: Ν. Α. Κεφαλληνιά- 

δης Σ. Γ. Φιλιππότης), Αθήνα 1996, σσ. 64-72. 

Εισαγωγικό σημείωμα, Σύγχρονοι Τήνισι καλλιτέχνες, Κοινότητα Παν- 

όρμου Τήνου, Αδελφότητα τών Τηνίων έν Αθήναις, Τήνος 1996, 

σσ. 7-8. 

1997 

«Τό άγνωστο αύτόγραφο σημειωματάριο τοΰ Εοοη Ηβιιζθγ από τήν έπί- 
σκεψη καϊ παραμονή του στϊς Μονές Δουσίκου καϊ Μετεώρων 
(Ιούλιος-Αύγουστος 1858)», Πρακτικά Δ' Συμποσίου Τρικαλινών 
Σπουδών, Τρίκαλα, 8-10 Νοεμ. 1996, Τρικαλινά, τ. 17 (1997), σσ. 

157-191. 

«Συλλογή Φαναριώτικων στιχουργημάτων σέ κώδικα τών μέσων του 
ΙΗ' αιώνα», Ό Έρανιστής, τ. ΑΔ'- ΛΕ' (1997), Μνήμη Λέανδρου 
Βρανούση, σσ. 43-71. 

«'Ο Ιερομόναχος Τρύφων Βαρδάκας, ο εκ Μετσόβου διδάσκαλος και 
κωδικογράφος (ΙΗ' α’ι.)», Πρακτικά Β' Συνεδρίου Μετσοβίτικων 
Σπουδών (Μέτσοβο, 9-11 Σεπτ. 1994), Αθήνα 1997, σσ. 403-434. 

«Ανέκδοτη άλληλογραφία Δροσίνη καϊ Πολυλά (Ιανουάριος - Απρίλιος 
1894)», Αθηναϊκό Ημερολόγιο 1997, "Ετος 8ο (έκδοτες Γ. Κ. Και- 

ροφΰλας - Σ. Γ. Φιλιππότης), Αθήνα 1997, σσ. 101-111. 

«Ζαχαρίας Γ. Φιλιππότης (1868 - πριν από τό 1905). Ή τραγική μοίρα 
ένός νέου Τήνιου μαρμαρογλύπτη», Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1997 - 

Χρόνος Β' (έκδοτες: Ν. Α. Κεφαλληνιάδης-Σ. Γ. Φιλιππότης), Αθή¬ 

να 1997, σ. 186-196. 

Κώστα Καιροφΰλα, Ίστορικαϊ σελίδες Τήνου. Φραγκοκρατία Αθήναι - 
Βενετοκρατία- Τουρκοκρατία 1207-1821, Αθήνα 1997. Εισαγωγή - 

σημειώσεις Δ. Ζ. Σοφιανός. 

«Τό Προπαρασκευαστικό καϊ Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου. Μία γόνιμη καϊ πλούσια σέ καρπούς τεσσαρα¬ 
κονταετία», Προπαρασκευαστικόν Επαγγελματικόν ΣχολεΧον Κα¬ 

λών Τεχνών Πανόρμου Τήνου 1955-1997, "Εκθεση "Εργων Καθη¬ 

γητών τοΰ Σχολείου, Πνευματικό Κέντρο Πανόρμου Τήνου 20 

Ιουλίου-20 Σεπτεμβρίου 1997, Κοινότητα Πανόρμου Τήνου, Τή¬ 

νος 1997, σσ. 20-28. 

«Πρόλογος προέδρου τής Εταιρείας Τηνιακών μελετών Δ. Ζ. Σοφια¬ 

νού», Τήνος καϊ Θάλασσα, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 
5 καϊ 6 Σεπτεμβρίου 1996, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, Πρακτι¬ 

κά Συνεδρίων 1, Αθήνα 1997, σσ. 9-11. 

Εισαγωγικό σημείωμα γιά τή νέα έκδοση στο: Μάρκος-Φίλιππος Ζαλ- 

λώνης. Ιστορία τής Τήνου. Μεταφρασθεϊσα έκ τοΰ γαλλικού μετά 
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τινών παρατηρήσεων υπό του διδασκάλου Δημητρίου Μ. Μαυ- 

ρομαρά, Εκδόσεις ΕΡΙΝΝΗ, Άθήναι 1997, σσ. ιγ'-ιστ'. 

1998 

Τά χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρο¬ 

γράφων κωδίκων των άποκειμένων εις τάς μονάς των Μετεώ¬ 

ρων / έκδιδόμενος έκ των καταλοίπων Νίκου Α. Βέη. Τά χειρόγρα¬ 

φα τής μονής Μεταμορφιοσεως / προλεγόμενα-προσθήκαι Λ. Βρα- 

νοΰση, Δ. Ζ. Σοφιανού, 2η έκδοση, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον 
Έρευνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 1998. 

«Οί κτίτορες τοΰ Μεγάλου Μετεώρου όσιος Αθανάσιος και όσιος Ιωά- 

σαφ και οί μετακινήσεις τους άπό κα'ι προς τό Αγιον Όρος ώς 
συνέπεια των τουρκικών επιδρομών και κατακτήσεων (ΙΔ' αί.)», 

Τρικαλινά, τ. 18 (1998), σ. 145-157. 

«Ό βίος τής όσιας Θεοκτίστης τής Λεσβίας ώς πηγή ιστορική, φιλο¬ 
λογική και αρχαιολογική», Ή Έκατονταπυλιανή κα'ι ή χριστια¬ 

νική Πάρος. Πρακτικά Επιστημονικοί) Συνεδρίου (Πάρος, 15-19 

Σεπτεμβρίου 1996), Πάρος 1998, σσ. 253-268. 

«Άβιβλιογράφητα μονόφυλλα τών ετών 1858-1880», Δελτίο τοΰ Κέν¬ 

τρου Έρευνης τής 'Ιστορίας τοϋ Νεωτέρου Ελληνισμού, Μνήμη 
Ελευθερίου Πρεβελάκη, τ. 1 (1998), σσ. 285-302. 

«Ανέκδοτα έγγραφα τών ετών 1814-1830 περ'ι τής ίεράς μονής Ταξιαρχών 
Επίδαυρου», Ναυπλιακά Άνάλεκτα, τ. 3 (1998), σσ. 288-309. 

Περικλής Γ. Ζερλέντης, Ιστορικά! έρευναι περί τάς εκκλησίας τών νή¬ 
σων τής Ανατολικής Μεσογείου Θαλάσσης, τ. 1. Ερμοΰπολις 1913, 

Αθήνα 1998. Εισαγωγικό σημείωμα, αναγραφή δημοσιευμάτων 
Π. Γ. Ζερλέντη: Δ. Ζ. Σοφιανός. 

«Ιωάννης Βίβας (β' μισό ΙΘ' αί). 'Ένας άγνωστος Ανδριώτης μονόχειρ 
ζωγράφος», Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1998-Χρόνος Β" (εκδότες: 

Ν. Α. Κεφαλληνιάδης - Δ. Ζ. Σοφιανός -Σ. Γ. Φιλιππότης), Αθήνα 

1998, σσ. 99-101. 

«Ανέκδοτη αύτόγραφη επιστολή (7-7-1934) τοΰ Κωστή Παλαμα γιά τήν 
έκδοση τών Απάντων τοΰ Ί. Βηλαρά άπό τον Γ. Βαβαρέτο», Αθη¬ 

ναϊκό Ημερολόγιο 1998 Εικονογραφημένο (εκδότες: Γ. Κ. Και- 
ροφΰλας -Σ. Γ. Φιλιππότης), έτος ένατο, Αθήνα 1998, σσ. 173-177. 

1999 

«Τιμοθέου μοναχοΰ Σερραίου, ανέκδοτο στιχούργημα γιά τή Μονή Βαρ¬ 

λαάμ τών Μετεώρων (β'μισό ΙΗ' αί.)», Τρικαλινά, τ. 19 (1999), σσ. 

7-18. 

«Πρόλογος τοΰ προέδρου Εταιρείας Τηνιακών Μελετών [Δ. Ζ. Σο- 

φιανοΰ]», Τήνος Έώα κα'ι Έσπέρια. Πάνω Μέρη Τήνου, Πρακτικά 
Επιστημονικής Συνάντησης 4, 5, κα'ι 6 Σεπτεμβρίου 1997, Αθήνα 
1999, σσ. 7-8. 

«Ιερά μονή Κεχροβουνίου. Ιστορική προσέγγιση», Τήνος Έώα κα'ι 
Έσπέρια. Πάνω Μέρη Τήνου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάν¬ 

τησης 4, 5, κα'ι 6 Σεπτεμβρίου 1997, Αθήνα 1999, σσ. 9-38. 

«Χαλεπός. Ό κοσμοκαλόγερος καλλιτέχνης άπό τον Πύργο τής Τήνου», 

Μνήμη Γιαννοΰλη Χαλεπά. Εξήντα χρόνια (1938-1998) άπό τό θά¬ 

νατο ενός μεγάλου, Επιλογή και επιμέλεια κειμένων: Στρατής Γ. 

Φιλιππότης, Εισαγωγικό σημείωμα: Δ. Ζ. Σοφιανός, Εκδόσεις 
Έρίννη, Αθήνα 1999, σ. 115-136. 

2000 

«Διήγησις Βεφά κα'ι Μιχρής. Ανώνυμου άνέκδοτο στιχούργημα ΙΖ' αί.», 

Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 6 (2000), σσ. 37-110. 

«Ανέκδοτο συνοδικό γράμμα (Ίουλ. 1826) τοΰ Οικουμενικού Πατριάρ¬ 

χη Χρυσάνθου Α' υπέρ τής πατριαρχικής Κοινής του Γένους Σχο¬ 

λής τών Ελληνικών Μαθημάτων», Ορθοδοξία και Οικουμένη. Χα- 

ριστήριος τόμος προς τιμήν τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου Βαρ¬ 

θολομαίου Α', Αθήνα 2000, σσ. 519-527. 

«Τό καλλιγραφικό εργαστήρι τής Ίεράς Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώ¬ 

ρων κατά τον Ι(ζ' κα'ι ΙΖ' αιώνα», Πρακτικά 5ου Συμποσίου 
Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα, 5-7 Νοεμ. 1999, Τρικαλινά, τ. 20 

(2000), σσ. 25-51. 

«Γραφείς και βιβλιογραφικά εργαστήρια τών μονών τών Μετεώρων 
(15ος-16ος αί.)», Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. Ίνστιτοΰτο Βυζαντι¬ 

νών Ερευνών. Διεθνή Συμπόσια 7. Ή ελληνική γραφή πατά τους 
15ο κα'ι 16ο αιώνες, Αθήνα 2000, σσ. 323-347. 

«Μετέωρα. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα τής μοναχοπολιτείας τών Στα- 

γών», Ό θησαυρός τής Όρθοδοξίας. 2000 χρόνια. Ιστορία - Μνη¬ 

μεία - Τέχνη, Α' τόμος, Ή δόξα και τό μεγαλείο τής Όρθοδοξίας, 

Εκδοτική Αθηνών, [Αθήνα 2000], σσ. 318-337. 

«Αγιος Γρηγόριος Επίσκοπος Ασσου (β' μισό ΙΒ' αιώνα). Ή σχέση τών 
αγιολογικών κειμένων (βίων) στον κώδ. Πάτμου 448 (φφ. 31ν-58) 



— κ — κα 

και στον κώδ. Μεγίστης Λαύρας 1824/Ω14 (φφ. 144ν-157ν)», Έν- 

θύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Ηράκλειο 2000, σσ. 641- 

651. 

«Ό ιερομόναχος Χριστόφορος ό Βαρλααμίτης (θ3. 1740-1*1814), ό Με- 
τσοβίτης επιμελητής-συνδρομητής χειρογράφων κα'ι χρονικογρά¬ 

φος», Πρακτικά Γ' Συνεδρίου Μετσοβίτικων Σπουδών. Μέτσοβο 
29-31 Αύγουστου 1997, Αθήνα 2000, σσ. 461-484. 

«Ό νεομάρτυς Θεόδωρος ό Βυζάντιος πολιούχος Μυτιλήνης», Πρακτι¬ 

κά Επιστημονικού Συνεδρίου 17-19 Φεβρ. 1998: Έξισλαμισμοί, κρυ- 

πτοχριστιανο'ι κα'ι νεομάρτυρες, Μυτιλήνη 2000, σσ. 121-134. 

«Τά υπέρ τής μονής τής Λυκουσάδας τού Φαναριού Καρδίτσας βυ¬ 

ζαντινά έγγραφα (ΙΠ-ΙΔ' αι.) και τά προβλήματα χρονολόγησης 
κα'ι ταύτισής τους», Βυζαντινά, Αφιέρωμα στη Μνήμη τού καθη¬ 

γητή Ιωάννη Ε. Καραγιαννόπουλου, τ. 21 (2000), σσ. 123-135. 

«Ανέκδοτο συνοδικό γράμμα (Αύγ. 1795) τού Οικουμενικού Πατριάρ¬ 

χη Γερασίμου Γ περί εκλογής τού ίερομονάχου Νικηφόρου Αρ¬ 

χιεπισκόπου Προικοννήσου», Ή καθ’ ημάς Ανατολή, τ. 5 (2000), 

σσ. 111-118. 

«Κτηματολογικό και φορολογικό κατάστιχο τής Τήνου τού Α' μισού 
τού ΙΘ' αΙώνα (κώδ. Ε.Β.Ε. 1361). Ή σημασία του ώς πηγής ιστο¬ 

ρικών κα'ι άλλων πληροφοριών», Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδι¬ 

κών Μελετών, τ. 17 (2000), σσ. 30-108. 

«Εγκύκλιοι (Αύγ. 1821-Ίαν. 1822) τού Οικουμενικού Πατριάρχη Ευ¬ 

γενίου Β' περ'ι δουλικής υποταγής τών Ελλήνων στον όθωμανό 
κατακτητή», Δελτίο τού Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τού Νεω- 

τέρου Ελληνισμού, τ. 2 (2000), σσ. 19-43. 

«Προλογικό σημείωμα τού πρ. προέδρου τής Εταιρείας Τηνιακών Με¬ 

λετών [Δημητρίου Ζ. Σοφιανού]» εις: Αντωνίου Μοσχάτου, Περ'ι 
νήσου Τήνου πραγματεία Ιστορική, Γοτίγγη 1855. Μετάφραση 
από τό λατινικό Ν. I. Λούβαρις, Τήνος 1905, Εταιρεία Τηνιακών 
Μελετών, Ή Τήνος μέσα από τά κείμενα 2, Αθήνα 2000, σσ. ζ'-ιε'. 

2001 

Μανουήλ Χρυσολωρά Λόγος προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Β' Πα- 

λαιολόγο / εισαγωγή και έκδοση X. Γ. Πατρινέλη κα'ι Δ. Ζ. Σο¬ 

φιανού, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού 
και Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 200 ή 

«Ό ναός τού Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης κα'ι ή μετατροπή του σε 
τουρκικό τέμενος», ΛΓ' Δημήτρια. Πρακτικά ΙΒ' Επιστημονικού 
Συμποσίου Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Ό ιερός ναός τού Αγί¬ 

ου Δημητρίου προσκύνημα Ανατολής κα'ι Δύσεως (Ί. Μονή Βλα- 

τάδων 1-3 Όκτιυβρίου 1998), Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 103-119. 

«Τό αρχείο τών ελληνικών εγγράφων», Παρουσία Ίεράς Μονής Δο- 

χειαρίου, Αγιον Όρος 2001, σσ. 245-251. 

«Ό χειρόγραφος πλούτος τού Αγίου Όρους πηγή ανεξάντλητη τής εκ¬ 

κλησιαστικής και θύραθεν γραμματείας κα'ι τέχνης», Αγιον Όρος, 

Φύση-Λατρεία-Τέχνη, τ. Α', Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 353-363. 

«Τά άγιο λογικά κα'ι ύμνογραφικά κείμενα τού αγίου Οίκου μεν ίου Τρίκ- 

κης (α' Αντωνίου Λαρίσης Εγκώμιο ν, β' Ακολουθία) κα'ι ή χειρό¬ 

γραφη παράδοσή τους», Τρικαλινά, τ. 21 (2001), σσ. 7-78. 

«Οί μονές τών Μετεώρων κα'ι ή Μεσαιωνική Ήπειρος», Μεσαιωνική Ή¬ 

πειρος. Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου, Πανεπιστήμιο Ίω- 

αννίνων, Φιλοσοφική Σχολή. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεσαι¬ 

ωνικών Σπουδών, Ιωάννινα 2001, σσ. 257-275. 

«Σύντομο ιστορικό διάγραμμα τής Επισκοπής Σταγών», Πρακτικά τού 
Α' Ιστορικού Συνεδρίου Καλαμπάκας, Καλαμπάκα 2001, σσ. 93- 

124. 

«Ιστορική άναδρομή στήν Εκκλησία κα'ι στο τοπικό αγιολόγιο τής 
Υπάτης», ανάτυπο άπό τό 42ο-45ο τεύχος τού περιοδικού Υπάτη, 

Αθήνα 2001, σσ. 33-41. 

«Προλογικό σημείωμα τ. προέδρου Εταιρείας Τηνιακών Μελετών Δη¬ 

μητρίου Ζ. Σοφιανού», Τήνος Κάτω Μέρη. Πρακτικά Επιστημονι¬ 

κής Συνάντησης 25-27 Αύγούστου 1998, Εταιρεία Τηνιακών Με¬ 

λετών, Πρακτικά Συνεδρίων 3, Αθήνα 2001, σσ. 7-8. 

2002 

«Είσαγαίγικό σημείωμα», Τήνος "Εξω Μέρη. Πρακτικά Επιστημονικής 
Συνάντησης 18-20 Αύγούστου 1999, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, 

Πρακτικά Συνεδρίων 4, Αθήνα 2002, σσ. 9-10. 

«Ή Τήνος πηγή και έκφραση τής νεοελληνικής καλλιτεχνικής παρά¬ 

δοσης», Τήνος ’Έξω Μέρη. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 
18-20 Αύγούστου 1999, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, Πρακτικά 
Συνεδρίων 4, Αθήνα 2002, σσ. 11-42. 

«Τά πρώτα σχολεία τής Τήνου και οί δάσκαλοί τους μετά τήν Έπανά- 

Μ 
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στάση τοΰ 1821», Τήνος. Ή Χώρα. Πρακτικά Επιστημονικής Συν¬ 

άντησης 20, 23, 25 Αύγουστου 2000, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, 

Πρακτικά Συνεδρίων 5, Αθήνα 2002, σσ. 93-110. 

«Ό Νίκος Α. Βέης (1883-1958) και οί παλαιογραφίες κα'ι άλλες εργα¬ 

σίες του στις Μονές των Μετεόίρων», Μετέωρα. Εκδρομικός και 
Μορφωτικός Όμιλος Τρικάλων -Ε.Μ.Ο.Τ., τ. 55-56, Τρίκαλα 2002, 

σσ. 11-18. 

«Ό κώδικας 664 τής Μονής Μεταμορφώσεως Μετεώρων (Μεγάλου 
Μετεώρου)», Τρικαλινά, τ. 22 (2002), σσ. 7-16. 

2003 
«Χατζη-Γεράσιμος Δουσικιώτης (1790-1866). Ανθη εύλαβείας στον αύτο- 

δίδακτο κα'ι ακαταπόνητο μελετητή κα'ι έρευνητή τής Βιβλιοθή¬ 

κης και των Αρχείων τής Μονής τοΰ Αγίου Βησσαρίωνος -Δου- 
σίκου», Πρακτικά Δ' Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα, 

8-10 Νοεμ. 2002, Τρικαλινά, τ. 23 (2003), σσ. 57-76. 

Αγια Μετέωρα. Τερά Μονή Αγίου Νικολάου Αναπαυσά. Ιστορία-Τέ- 

χνη. Ηο1γ ΜείεοΓΒ. Τϊιο Ηο1γ Μοηαδΐω:γ οί δί. ΝΐΚοΗοδ Αηαραίδ38. 

ΗίδΙοΓΥ - ΑγΙ, (σε συνεργασία μέ τον Ευθύμιο Ν. Τσιγαρίδα), 

Τρίκαλα 2003. 

«Αντωνίου Μανούσου έπιστολή (19 Αύγ. 1856) προς τον Ιάκωβο Πο- 

λυλά. Δοκίμιο γιά τήν γλώσσα και αντιγραφή πεζών έργων του 
Ιωάννη Βηλαρά. "Ερανος στά Κερκυραϊκά Γράμματα τοΰ ΙΘ' 

αιώνα», Δελτίον τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας τοΰ Νεωτέρου 
Έλληνισμοΰ, τ. 3 (2003), σσ. 117-139. 

«Πρόλογος Δημητρίου Ζ. Σοφιανού» εις: Θεοτέκνης [Μητσικώστα], Μο¬ 

ναχής Άγιοστεφανίτισσας, Ή θέση τής μοναχής στήν Ορθόδοξη 
Εκκλησία, Γυναικείος Μοναχισμός 1, "Εκδοση Τ. Μονής Αγ. Στε¬ 

φάνου, Αγια Μετέωρα 2003, σσ. 9-11. 

«Βιβλιοκρισία: Μάχη Πάίζη - Άποστολοπούλου - Δ. Γ. Άποστολόπουλος, 

Αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αι. στή Μ. Εκκλησία. Θεσμικές 
όψεις τής ευσέβειας, Αθήνα 2002», Ελληνικά, τ. 53 (2003), σσ. 

422-424. 

2004 

Ή Επισκοπή Σταγών. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα, Καλαμπάκα 2004, 

"Εκδοσις Ίεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων, σ. 1-158. 

«Ό άγιος Γρηγόριος επίσκοπος Ασσου (β' μισό του ΙΒ αιώνα) και τά 

αγιολογικά του κείμενα (κριτική έκδοση)». Μεσαιωνικά κα'ι Νέα 
Ελληνικά, τ. 7 (2004), σσ. 293-365. 

Τά χειρόγραφα τής Μονής Δουσίκου Αγίου Βησσαρίωνος. Κατάλογος 
περιγραφικός / (σ'ε συνεργασία μέ τον Φώτιο Άρ. Δημητρακόπου- 
λο), Ακαδημία Αθηνών, Κέντρο ν Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι 
Νέου Ελληνισμού, Αθήνα 2004, σσ. α'-οδ' + 1-486. 

«Οί κώδικες 665-668 τής Μονής Μεταμορφώσεως Μετείόρων (Μεγάλου 
Μετεώρου», Τρικαλινά, τ. 24 (2004), σσ. 7-30. 

«Τό χρονικό τής Κρατικής επιχείρησης τοΰ 1882 (Αύγ.) κα'ι τής αρπα¬ 

γής και μεταφοράς στήν Αθήνα 104 χειρογράφων τής Μονής 
τοΰ Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως)», Μετέωρα, Τρίκαλα 
2004, σσ. 5-16. 

«Ό επίσκοπος Σταγών Παρθένιος (Μάρτιος 1751-26 Μαρτίου 1784), 
αδελφός τής Ί. Μονής Βαρλαάμ τών Μετεώρων, δωρητής κα'ι κτή¬ 

τορας κωδίκων», Β' Τστορικό Συνέδριο Καλαμπάκας, Ή Καλαμ¬ 

πάκα μέσα άπό τήν Ιστορία της (Εισηγήσεις, Πρακτικά τοΰ Συν¬ 

εδρίου, [10-12 Μαΐου 2002], Όργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος 
Δήμου Καλαμπάκας, Επιμέλεια: Γρηγόρης Σταγέας, Καλαμπάκα 
2004, σσ. 215-229. 

Τό σπίτι-μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά στον Πύργο τής Τήνου και ή ζωή 
τοΰ καλλιτέχνη, (δίγλωσσο, και στήν άγγλική), Αθήνα 2004. 

«Ό άγιος Νικόλαος ό εν Βουναίνη και ή τιμή αύτοΰ στήν Άγιά», Σύναξις 
Άγιωτών Αγίων. Πρακτικά Ημερίδας. Άγιά, Κυριακή 18 Μαΐου 
2003, Άγιά 2004, σσ. 36-47. 

«Τό μοναστήρι τών Αρχαγγέλων στήν Καππαδοκία (κώδ. 665 Μονής 
Μεγάλου Μετεώρου), Δελτίο Εταιρείας Μελέτης τής καθ’ ημάς 
Ανατολής, τ. 1 (2004), σσ. 43-65. 

«Ή Εκκλησία τών Κυκλάδων και ιδίως τής Τήνου. Σύντομη ιστορική 
θεώρηση», Τήνος-Κεχροβούνι-Μεγαλόχαρη. Πρακτικά Ημερίδας 
«Ή Τήνος, τό Πανελλήνιο Ιερό "Ιδρυμα Ευαγγελίστριας, ή Τερά 
Μονή Κεχροβουνίου τής Κυρίας τών Αγγέλων» 22 Ιουλίου 2000, 

Πανελλήνιο Τερό "Ιδρυμα Ευαγγελίστριας, Τήνος 2004, σσ. 11-28. 

«Τό “Ελληνικόν ΣχολεΤον” Πανόρμου Τήνου κατά τά έτη 1835-1848 

και τά προβλήματα λειτουργίας του (Ανέκδοτα έγγραφα Γ.Α.Κ.)», 

Τηνιακά, τ. 2 (2004), σσ. 471-518. 

«Εκείνοι πού έφυγαν...», Τηνιακά, τ. 2 (2004), σσ. 521-537. (Νεκρό- 
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λόγιες, μέ βιογραφικά, πέντε επιφανών Τηνίων, όπως τοϋ Καθη¬ 

γητή-Ακαδημαϊκού Μάρκου Α. Σιώτη, τής γλΰπτριας Κατερίνας 
Χαλεπά-Κατσάτου, ανεψιάς τοϋ Γιαννούλη Χαλεπά κ.ά.). 

«Ή Αδελφότης των Τηνίων έν Άθήναις στήριγμα κα'ι συμπαραστάτης 
τής καλλιτεχνικής παράδοσης τής Τήνου», Τηνιακά Σύμμεικτα, 

περίοδος Β', τεϋχ. 3ο Όκτ.-Δεκ. 2004, σσ. 3-6. 

«Πρόλογος Δημητρίου Σοφιανού», εις: Αρχιμ. Γερμανός Κ. Δημάκος (Πά- 
τερ Ανυπόμονος), Στο Βουνό με τον Σταύρο, κοντά στον Αρη. 

Στρατιωτικός Ίερεϋς στο Γενικό Στρατηγείο τοϋ ΕΛΑΣ, Πρότυ¬ 

πες Θεσσαλικ'ες Εκδόσεις, Άθήνα-Τρίκαλα 2004, σσ. 21-26. 

«Προλεγόμενα Δημητρίου Ζ. Σοφιανού», εις: Κωνσταντίνος Ν. Καρδα- 

μίτσης, Λαογραφικά Έξωμεριάς Τήνου, Εταιρεία Τηνιακών Με¬ 

λετών, Ή Τήνος μέσα από τά κείμενα 2, [Αθήνα 2004], σσ. 7-9. 

2004/2005 

«Ή Ιερά Μητρόπολις Λαρίσης διά μέσου τών αιώνων - 1680 χρόνια 
από την ίδρυσή της. Ιστορικά - Αγιολογικά», Τό Τάλαντο, γρα¬ 

φείο Νεότητας I. Μητροπόλεως Λαρίσης κα'ι Τυρνάβου, τεϋχ. 46 

(Νοέμ.-Δεκ. 2004) σ. 10-12· τεϋχ. 47 (Ίαν.- Φέβ. 2005) σσ. 10-12* 

τεϋχ. 48 (Μάρτ.-Απρ. 2005), σσ. 10-12. 

2005 

Δουσικιώτικα Σύμμικτα, Αθήνα 2005. (Φωτομηχανική αναδημοσίευση, 

σέ ενιαίο τόμο, δώδεκα μελετών, πού έχουν γραφεί κατά τά έτη 
1966-2005 κα'ι άφοροϋν την Μονή Δουσίκου-Αγίου Βησσαρίω¬ 

νος) (σσ. 1-546). 

Ή ιστορική κοινότητα Πανόρμου Τήνου. Σύντομη αναδρομή στο παρελ¬ 

θόν κα'ι στο σήμερα. Κοινότητα Πανόρμου Τήνου 2005. 

«Προλογικό Σημείωμα», Τηνιακά, τ. 3 (2005), σσ. 9-10. 

«Χατζη-Άντώνης Λύτρας ό Τήνιος και τά μαρμαρογλυπτά του στη μονή 
Ξενοφώντος τοϋ Αγίου Όρους», Τηνιακά, τ. 3 (2005), σσ. 117-141. 

«Ή Ιερά Μονή τής Κυρίας τών Αγγέλων Κεχροβουνίου Τήνου κα'ι ή Α¬ 

γία Πελαγία ή Τηνία», Ή Αγία Πελαγία τής Ί. Μονής Κεχροβου- 

νίου Τήνου 250 χρόνια από τή γέννησή της (1752-2002). Πρακτι¬ 

κά ημερίδας (5 Όκτ. 2002), Αθήνα 2005, σσ. 31-52. 

«Ό Παχώμιος Ρουσάνος συντάκτης τών ύμνογραφικών κα'ι αγιολογι¬ 

κών κειμένων τοϋ αγίου Βησσαρίωνος, Μητροπολίτου Λαρίσης 
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κα'ι κτίτορος τής Ίεράς Μονής Δουσίκου», Πρακτικά τοϋ Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμποσίου «ΊΕτος Παχωμίου Ρουσάνου. Παχώ¬ 

μιος Ρουσάνος, 450 χρόνια άπό τήν κοίμησή του (| 1553)», Τερά 
Μητρόπολις Ζακύνθου, Ζάκυνθος 9-12 Όκτ. 2003, Άθήναι 2005, 

σσ. 421-436. 

«Ό Αναστάσιος Γόρδιος κα'ι οί σχέσεις του μέ τή μονή Δουσίκου-Α¬ 
γίου Βησσαρίιυνος», Ό Αναστάσιος Γόρδιος κα'ι ή περιοχή τών 
Άγράφων. Πρακτικά τής Ημερίδας, Μεγάλα Βραγγιανά 25 Ιουλί¬ 

ου 2004. Πολιτιστικός Σύλλογος Βραγγιανιτών «Αναστάσιος Γόρ- 

διος», Έπιμ. Κωνσταντίνος Π. Τσιώλης, Αθήνα 2005, σσ. 33-46. 

Έπαμ. Γεωργαντόπουλου (! 1885),-Τηνιακά ήτοι αρχαία και νεωτέρα 
Γεωγραφία και ιστορία τής νήσου Τήνου, Εισαγίΰγικό σημείωμα 
(σ. 9*- 25*) - Ευρετήριο (σ. 263*-288*) - Πίνακες έκτος κειμένου (σσ. 
289*-314*), Εκδοτική Επιμέλεια Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, Αθήνα 

2005. 

Τό σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. Πενήντα χρόνια (1955- 
2005) παρουσίας και προσφοράς. Επιμέλεια Δημήτρης Ζ. Σοφια¬ 

νός, Αθήνα 2005, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, σσ. 1-223 (κείμε¬ 

να Δ. Ζ. Σοφιανού: σ. 21-22, 27-30, 115-118). 

«Ή πρώτη άπόδειξις ύπαρξης τής Μονής [Κεχροβουνίου Τήνου], Πώς 
κα'ι γιατί τό Μοναστήρι άνακηρύχθηκε «Σταυροπηγιακό»», Ιερά 
Μονή Κεχροβουνίου Τήνου. Τό ταπεινό κελ'ι πού φιλοξένησε τή 
χαρά τών Αγγέλων, [Αθήνα 2005], σσ. 39-58. 

«Προλεγόμενα Δημητρίου Ζ. Σοφιανού» εις: Κ. Δανούσης, Παράδοση και 
Μνήμη. Μέ τό δοξάρι κα'ι τήν πένα τοϋ Κώστα Πανώριου, Εται¬ 

ρεία Τηνιακών Μελετών, [Αθήνα 2005], σσ. 5-6. 

«Ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου παγχριστιανικό προσκύνημα. Ιστορία κα'ι 
δράση», Τήνος, Ιστορία και πολιτισμός, Δήμος Έξωβούργου Τή¬ 

νου Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση, Τήνος 2005, σσ. 447-460. 

Ή έμφάνεια τοϋ Αφανούς ή άλλως τό Συναξάρι τοϋ Αγίου Αλεξίου 
τοϋ Ανθρώπου τοϋ Θεού. Εισαγωγή, Συναξάρι, Ύμνογραφικά, 

Παράρτημα άρχαίιυν πηγών. ’Έκδοσις Ί. Μονής Κοιμήσεως τής 
Θεοτόκου Μπούρα Αρκαδίας, 2005. Δ. Σοφιανού: Προλεγόμενα, 

σ. 9-16· Βίος Συμεών Μεταφραστοϋ, σσ. 241-257. 

«Ό Π. Β. Πάσχος άγιολογών. Θεολογία κα'ι Λογοτεχνία», Αφιέρωμα στον 
Καθηγητή Παντελή Β. Πάσχο, έκδ. «Ακρίτας», Αθήνα 2005, σσ. 

253-258. 
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«Διήγησις τής Άγιας Θεοδοίρας τής Μυροδοτούσας (Κώδ. Μονής Μετα- 

μορφώσεως 470, φφ. 249ν-257ν)», Ιζ' Επιστημονικό Συμπόσιο 
Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Άγιοι Θεσσαλονίκης, 7-9 Νοεμβρίου 
2002, Τρικαλινά, τ. 25 (2005), σσ. 7-24. 

Τηνιακά Μελετήματα, Τήνος 2005 
Τόμος Α' (σσ. 1-790): 1. «Ιστορική αναδρομή εις τήν βενετοκρατουμένην κα'ι 

τουρκοκρατούμενην Τήνον», Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελε¬ 

τών, τ. 9 (1971), σσ. 114-136. 2. «Βιβλιογραφικά Ιερού Ιδρύματος Ευαγ¬ 

γελίστριας Τήνου», Ήμερολόγιον τής Μεγαλόχαρης Τήνου 1973, Αθή- 

ναι 1973, σσ. 201-212. 3. «Ή οικογένεια Παξιμάδη από τήν Τήνο (18ος- 

19ος αί.)», Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 11 (1979-1981), 

σσ. 275-427. 4. Τήνος- Τΐηοδ. Σύντομο ιστορικό διάγραμμα. Ελληνικά - 
Άγγλικά-Γαλλικά-Ιταλικά, Εκδόσεις Έρίννη, Αθήνα 1992. 5. «Ό ελλη¬ 

νοδιδάσκαλος κα'ι σχολάρχης Τήνου (1824-18410 Ευστράτιος Πέτρου 
ό Κυδωνιεΰς. Νέα στοιχεία γιά τή ζωή και τήν εκπαιδευτική του δράση 
από ανέκδοτα έγγραφα τών γενικών Αρχείων τοϋ Κράτους», Πρακτικά 
Α' Κυκλαδολογικοϋ Συνεδρίου (Ανδρος, 5-9 Σεπτ. 1991), Έπετηρ'ις Εται¬ 

ρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 14 (1991-1993)), σσ. 70-122. 6. «Ή πρώτη 
προσπάθεια γιά τήν ίδρυση Γυμνασίου στήν Τήνο. Ανέκδοτα έγγραφα 
(Αΰγ. 1836) τών Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους», Έπετηρ'ις Εταιρείας 
Κυκλαδικών Μελετών, τ. 12 (1995), Εις μνήμην καθηγ. Στυλ. Κορρέ, σσ. 

41-59. 7. Ό Τηνιακός μαρμαράς κα'ι ή προσφορά του στήν Νεοελληνική 
τέχνη, Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1995. 8. «Ανέκδοτο γράμμα τοΰ Οι¬ 

κουμενικού Πατριάρχη Γαβριήλ Δ', συγχωρητικό τών αμαρτιών τών 
κατοίκων τής Τήνου, 1782 Σεπτέμβριος», Τηνιακά, Επιστημονική περιο¬ 

δική έκδοση τής Εταιρείας Τηνιακών Μελετών, τ. 1 (1996), σσ. 23-32 9. 

«Ό Τήνιος βιβλιοεκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος (1870-1956)», Κυκλαδι¬ 

κό Ημερολόγιο 1996 -Χρόνος Α' (εκδότες: Ν. Α. Κεφαλληνιάδης - Σ. Γ. 

Φιλιππότης), Αθήνα 1996, σ. 64-72. 10. «Ζαχαρίας Γ. Φιλιππότης (1868 - 

πρ'ιν από τό 1905). Ή τραγική μοίρα ένός νέου Τήνιου μαρμαρογλύπτη», 

Κυκλαδικό Ημερολόγιο 1997 -Χρόνος Β' (εκδότες: Ν. Α. Κεφαλληνιά¬ 

δης - Σ. Γ. Φιλιππότης), Αθήνα 1997, σ. 186-196. 11. «Ιερά μονή Κεχρο- 

βουνίου. Ιστορική προσέγγιση», Τήνος Έώα κα'ι Έσπέρια. Πάνω Μέρη 
Τήνου, Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 4, 5, και 6 Σεπτεμβρίου 
1997, Αθήνα 1999, σ. 9-38. 12. «Χαλεπάς. Ό κοσμοκαλόγερος καλλι¬ 

τέχνης άπό τον Πύργο τής Τήνου», Μνήμη Γιαννοΰλη Χαλεπά. Εξήντα 
χρόνια (1938-1998) άπό τό θάνατο ένός μεγάλου. Επιλογή και επι¬ 

μέλεια κειμένων: Στρατής Γ. Φιλιππότης, Εισαγωγικό σημείωμα: Δ. Ζ. 

Σοφιανός, Εκδόσεις Έρίννη, Αθήνα 1999, σ. 115-136. 13. «Κτηματολο- 

γικό κα'ι φορολογικό κατάστιχο τής Τήνου τοΰ Α' μισοΰ τοΰ ΙΘ' αιώνα 
(κώδ. Ε.Β.Ε. 1361). Ή σημασία του ώς πηγής Ιστορικών κα'ι άλλων 
πληροφοριών», Έπετηρ'ις Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, τ. 17 (2000), 

σσ. 30-108. 14. «Ή Τήνος πηγή κα'ι ^έκφραση τής νεοελληνικής καλλι¬ 

τεχνικής παράδοσης», Τήνος Έξω Μέρη. Πρακτικά Επιστημονικής Συν¬ 

άντησης 18-20 Αύγουστου 1999, Εταιρεία Τηνιακών Μελετών, Πρακτι¬ 

κά Συνεδρίων 4, Αθήνα 2002, σσ. 11-42. 15. «Τά πρώτα σχολεία τής Τή¬ 

νου κα'ι οί δάσκαλοί τους μετά τήν Επανάσταση τοΰ 1821», Τήνος. Ή 
Χώρα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης 20, 23, 25 Αύγουστου 2000, 

Εταιρεία Τηνιακών Μελετών. Πρακτικά Συνεδρίων 5, Αθήνα 2002, σσ. 

93-110. 16. «Ή Εκκλησία τών Κυκλάδων κα'ι ιδίως τής Τήνου. Σύντομη 
Ιστορική θεώρηση», Τήνος-Κεχροβούνι-Μεγαλόχαρη. Πρακτικά Ημε¬ 

ρίδας «Ή Τήνος, τό Πανελλήνιο Ιερό "Ιδρυμα Ευαγγελίστριας ή Τερά 
Μονή Κεχροβουνίου τής Κυρίας τών Αγγέλων» 22 Ιουλίου 2000, Παν¬ 

ελλήνιο Ιερό "Ιδρυμα Εύαγγελιστρίας, Τήνος 2004, σ. 11-28. 17. «Ή Α¬ 

δελφότης τών Τηνίων εν Αθήναις στήριγμα κα'ι συμπαραστάτης τής 
καλλιτεχνικής παράδοσης τής Τήνου», Τηνιακά Σύμμεικτα, περίοδος Β', 

τεΰχ. 3ο Όκτ.-Δεκ. 2004, σ. 3-6. 18. «Τό «Ελληνικόν ΣχολεΧον» Πανόρμου 
Τήνου κατά τά έτη 1835-1848 κα'ι τά προβλήματα λειτουργίας του (Ανέκ¬ 

δοτα έγγραφα Γ.Α.Κ.)», Τηνιακά, τ. 2 (2004), σσ. 471-518. 19. «Εκείνοι 
πού έφυγαν...», Τηνιακά, τ. 2 (2004), σσ. 521-537). 20. «Ή Ιερά Μονή τής 
Κυρίας τών Αγγέλων Κεχροβουνίου Τήνου κα'ι ή Αγία Πελαγία ή Τηνία», 

Ή Αγία Πελαγία τής I. Μονής Κεχροβουνίου Τήνου 250 χρόνια άπό τή 
γέννησή της (1752-2002). Πρακτικά ημερίδας (5 Όκτ. 2002), Αθήνα 2005, 

σ. 31-52. 22. «Οί Παξιμάδηδες τής Τήνου (18ος-19ος αΐ). Μία ιστορική 
οικογένεια μέ πολλαπλή τοπική κα'ι εθνική δράση. (Ανέκδοτη ομιλία 
πού έκφωνήθηκε στις 6-2-1983 στήν Αδελφότητα τών Τηνίων έν Αθή- 

ναις). 23. Φραγκίσκος Γεωργαντόπουλος ό Τήνιος. Αποκατάσταση τής 
μνήμης ένός άδικημένου άπό τήν Ιστορία ηρώα. (Ανέκδοτη όμιλία πού 
έκφωνήθηκε στις 5-2-1995 στήν Αδελφότητα τών Τηνίων έν Αθήναις). 

24. Ή Μεγαλόχαρη τής Τήνου παγχριστίανικός φάρος άκτινοβολίας. 

Σύντομο διάγραμμα τής ιστορίας κα'ι τής δράσης της. (Ανέκδοτη όμιλία 
πού έκφωνήθηκε στις 6-2-2005 στήν Αδελφότητα τών Τηνίων έν Α¬ 

θήνα ις). 
Τόμος Β' Ή Παιδεία στήν Τήνο κατά τήν Όθιονική περίοδο (1833-1847). 

Ανέκδοτα έγγραφα τών Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους (Γ.Α.Κ.): 1. « Εκ¬ 

δοση τών εγγράφων των Γ.Α.Κ., τών ετών 1833-1847. Ή Παιδεία στήν Τή¬ 

νο. Πίνακες εκτός κειμένων» σ. 1-362. 2 «Οί Μηλιώτες Διδάσκαλοι τοΰ 
Γένους κα'ι ή Παιδεία στήν Τήνο» σ. 363-375. 3. «Ανέκδοτο σιγιλλιώ- 

δες συνοδικό γράμμα (1749, Μαΐου 27) τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη Κυ¬ 

ρίλλου Ε' ύπ'ερ τής Μονής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Κεχροβουνίου Τήνου. 

Νέα στοιχεία γιά τήν ιστορία τής Μονής», σσ. 377-390. 4. «Ή Αδελφότης 
τών Τηνίων έν Αθήναις. 130 χρόνια (1876-2006) ζωής κα'ι δράσης» 391- 

414. 5. Εύρετήριο κυρίων ονομάτων, σσ. 415-429. 

«Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου, Το Βιβλιον τής Θεοσημειας», Κρι¬ 

τική έκδοση-Επιμέλεια, Δημ. Ζ. Σοφιανός, Αγίου Νεοφύτου 
του Έγκλειστου Συγγράμματα, τόμ. Ε', έκδ. Ιεράς Βασιλικής και 
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Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Νεοφύτου, Πάφος 2005, σσ. 339- 

«Ό Ναός των Αγίων Θεοδοϊρων. Ανέκδοτος εγκύκλιος («άπανταχούσα» 

25 Σεπτ. 1852) τού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τού Ναού των 
Αγίων Θεοδώρων Αθηνών για την εξασφάλιση συνδρομητών, μέ 
σκοπό την επισκευή καϊ ανακαίνιση τού Ναού», Γ. Κ. Καιροφύλα- 

Σ. Γ. Φιλιππότη, Αθηναϊκό Ημερολόγιο 2006, έτ. 17ο, Αθήνα 2006, 

σσ. 102-107. 

«Βυζάντιο: ρωμαϊκή, έλληνική και χριστιανική κληρονομιά κα'ι παρά¬ 

δοση», Φιλογένεια, τ. 8 (2006), τεύχος 1, σσ. 15-20. 

Βυζάντιο. Ρωμαϊκή και έλληνική παράδοση, χριστιανισμός και ορθο¬ 

δοξία. Αθήνα 2006 [Ί. Μονή Μεγ. Μετεώρου (Μεταμορφοίσεως)]. 

«Ή αρχαία έλληνική καϊ βυζαντινή παράδοση στή νεοελληνική επι¬ 

στολογραφία: μία έπισκόπηση». Πρακτικά τού Επιστημονικού 
Συμποσίου Νεοελληνική Επιστολογραφία (16ος-19ος αί.), Αθήνα 
20-21 Μαρτίου 2003. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού 
Μεσαιωνικού καϊ Νέου Ελληνισμού, Μεσαιωνικά και Νέα Ελλη¬ 

νικά, τ. 8 (2006), σσ. 17-28. 

«Προλεγόμενα Δ. Ζ. Σοφιανού» εις: Γεωργίου I. Δώριζα (11988), Ή Με¬ 

σαιωνική Τήνος, Αθήνα 2006, σ. ε'-ιγ'. 

«Ή Μονή Δουσίκου καϊ ό χειρόγραφος πλούτος της», Πρακτικά Ζ' 

Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών (Τρίκαλα, 11-13 Νοεμ. 2005), 

Τρικαλινά, τ. 26 (2006), 15-36. 

«Οί τρεις “Βίοι” τού αγίου Γρηγορίου επισκόπου Ασσου, κατά τούς κώ¬ 

δικες Λαύρας 5214 και Πάτμου 448», στό: Ό Αγιος Γρηγόριος 
επίσκοπος Ασσου ό Θαυματουργός, Πρακτικά Επιστημονικού 
Συνεδρίου (7-12 Ιουλίου 2005), Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, 

Μυτιλήνη 2006, σσ. 149-164. 

«Τά αγιολογικά κείμενα τού αγίου Γρηγορίου Ασσου. Εισαγωγή - Σχό¬ 

λια-Κριτική έκδοση υπό Δ. Ζ. Σοφιανού», εις: Ό Αγιος Γρηγόριος 
επίσκοπος Ασσου ό Θαυματουργός, Πρακτικά Επιστημονικού 
Συνεδρίου (7-12 Ιουλίου 2005), Ιερά Μητρόπολις Μυτιλήνης, Μυ¬ 

τιλήνη 2006, σσ. 381-438. 

«Τά ύπέρ τής Μονής τής Παναγίας τής Λυκουσάδας τού Φαναριού 
Καρδίτσας παλαιά βυζαντινά (ΙΓ' καϊ ΙΔ' αί) έγγραφα (χρυσό- 
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βουλλα κ.ά.) Διπλωματική έκδοση», Έπετηρϊς Εταιρείας Βυζαν¬ 

τινών Σπουδών, τ. 52 (2004-2006), 479-528. 

«Πνευματικές σχέσεις Αγίου Όρους καϊ των θεσσαλικών μονών Με¬ 

γάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως) καϊ Δουσίκου - Αγίου Βησ¬ 

σαρίωνος. Πρότυπα τών Τυπικών τους τά άγιορειτικά Τυπικά 
Βατοπεδίου καϊ Μεγίστης Λαύρας», εις: Αγιον Όρος. Πνευματι¬ 

κότητα καϊ Όρθοδοξία - Τέχνη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπου¬ 

δών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη άρ. 102. Β' Διεθνές Συμπόσιο, Θεσ¬ 

σαλονίκη, 11-13 Νοεμ. 2005, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 391-402. 

«Γράμμα τού Οικουμενικού Πατριάρχη Καλλινίκου Α' προς τον Αρ¬ 

χιεπίσκοπο Έλασσόνος Ίωαννίκιο (1806, Ιουλ. 8) για την πιστή 
τήρηση από τούς Χριστιανούς τής επαρχίας του τών όρων τού 
'ραγιαλικίου’ τους», Δελτίο Εταιρείας Μελέτης τής Καθ’ Ήμας 
Ανατολής, τ. 2 (2006) 5-22. 

2007 

«Οί παλαιογραφικές έρευνες τού Μ. Μανούσακα», εις: Μνήμη Μανού- 

σου Ί. Μανούσακα, Πρακτικά Ημερίδας, Αθήνα 15 Ίαν. 2005, 

Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καϊ Νέου 
Ελληνισμού. Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών καϊ Μεταβυζαν¬ 

τινών Σπουδών Βενετίας, Αθήνα 2007, σσ. 49-61. 

Σοφιανός Δημήτριος Ζ.- ΐ Γαλάβαρης Γεώργιος, Τά εικονογραφημένα 
χειρόγραφα τών μονών τών Μετεώρων, τόμ. Α'-Β', Δημοσιεύματα 
τού Κέντρου Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καϊ Νέου Ελληνισμού τής 
Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2007. 

«Οί Μονές τών Μετεώρων καϊ οί βιβλιοθήκες τους», Έν Βόλψ 24 (Ίαν.- 

Μάρτ. 2007), έκδ. Δήμου Βόλου, σσ. 16-19. 

«Ό μετεωρικός κώδικας Βαρλαάμ 127 πολυτίμητο κτητορικό και ιστο¬ 

ρικό κειμήλιο τής Μονής», Μετέωρα 59 (2007) Ε.Μ.Ο.Τ. 

Ίωάννου Καντακουζηνού Ιστοριών Βιβλία Δ - Ιο&πηΐδ Ο&ηίιιοιιζεηΐ Εχ 
ΐΓηρεταΐοΓίδ ΗίδΙοπίΐηπη Ιίόπ IV, Εισαγωγή: Δημήτριος Ζ. Σοφια¬ 

νός, σσ. σ/-ογϊ Ανατύπωσις έκδόσεως Βόννης, τόμ. Ι-ΙΙΙ, 1828-1832, 

Έπικαιρότητα, Αθήνα 2007. 

Χειρόγραφοι κώδικες -ΜΗηιΐδοπρΐ οοάΐοοδ, Ιερά Μονή Μεγάλου Με¬ 
τεώρου Μεταμορφώσεοος τού Σωτήρος - Αγια Μετέωρα, Ηο1γ 
ΜοπΗδΐετΥ οί Ογ6£ϊ Μοίεοτοη, Τρίκαλα 2007, σσ. 1-72. 

Όρθοδοξία καϊ Ελληνισμός. Σταθερή πορεία καϊ αγώνες αιώνων, Ιερά 
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Μονή Μεγάλου Μετεοΐρου (Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος), Άγια 
Μετέωρα, σσ. 1-48. 

«Τά επαναστατικά κινήματα τοΰ μητροπολίτη Λαρίσης Διονυσίου Φι¬ 

λοσόφου και οί επιπτώσεις τους στη βυζαντινή Μονή Πανα¬ 

γίας τής Λυκουσάδας τοΰ Φαναριού Καρδίτσας», εις τά Πρακτι¬ 

κά τοΰ Συμποσίου: Παιδαγωγικό Ιστορικό Συμπόσιο: Διονύσιος 
ό Φιλόσοφος κα'ι ή εποχή του, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κα'ι Άθλητισμοΰ, Τρίκαλα 12-13 Μαΐ- 

ου 2006, [Τρίκαλα 2007], σσ. 87-94. 

«Ή ορθόδοξη αγιολογία σημαντικό κεφάλαιο τής Βυζαντινής κα'ι 
Μεταβυζαντινής γραμματείας», Πρακτικά Δ ιορθόδοξου Επιστη¬ 

μονικού Συνεδρίου “Κωνσταντίνος ό Υδραίος - Νεομάρτυρες προ- 

άγγελοι τής άναστάσεως τοΰ Γένους”, "Υδρα, 10-14 Νοεμ. 2000. 

Ιερά Μητρόπολις "Υδρας, Σπετσών, Αίγίνης, Έρμιονίδοςκα'ιΤροι- 

ζηνίας, "Υδρα 2007, σσ. 77-101. 

«Οί χειρόγραφοι Κώδικες κα'ι ή διαχρονική πορεία κα'ι άξία τους. Τά 
χειρόγραφα, έγγραφα κα'ι παλαίτυπα τής Μονής Μεγάλου Μετε¬ 

ώρου (Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος)», Αφιέρωμα στον Όσιο 
Αθανάσιο τον Μετεωρίτη μέ τήν ευκαιρία των Εγκαινίων τοΰ 
Ίεροΰ Μετοχιακοΰ Ναοΰ Όσιου Αθανασίου στήν Υπάτη Λαμίας 
27 Αύγουστου 2006, Άγια Μετέωρα 2007, σσ. 149-160. 

2008 

«Μετέωρα. Ή μοναχοπολιτεία των Σταγών», Πεμπτουσία, τεΰχος 26 (Α¬ 

πρίλιος - Ιούλιος 2008), σσ. 18-125. 

«Σέργιος Μυστάκης, ό Μετσοβίτης Διδάσκαλος των Ελληνικών Γραμ¬ 

μάτων (α' μισό ΙΘ' αί.)», Μεσαιωνικά κα'ι Νέα Ελληνικά, 9 (2008), 

269-291. 

Βυζάντιο. Ρωμαϊκή κα'ι Ελληνική παράδοση. Χριστιανισμός και Όρθο- 

δοξία. Β' έκδοση Επαυξημένη κα'ι βελτιωμένη, έκδ. Ίεράς Μο¬ 

νής Μεγάλου Μετεώρου, Άγια Μετέιορα-Καλαμπάκα 2008, σσ. 

1, 222. 

Ή Σκήτη τών Σταγών και τό μονύδριο τής Παναγίας τής Δούπιανης στο 
Καστράκι, έκδ. Ί. Μονής Μεγάλου Μετεώρου, Άγια Μετέ<υρα-Κα- 

λαμπάκα 2008, σσ. 1-92. 

«Ή αρχική ανέκδοτη Ακολουθία τοΰ άγιου Νήφκυνος (| 12 Αύγ. 1508), 

ποίημα Ιουστίνου Δεκαδύου. Κώ§. 38 Μονής Βαρλαάμ Μετεώ¬ 
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ρων (έτ. 1518)», εις Άγιος Νήφιυν Πατριάρχης Κιον/λεως 1508 
2008, έκδ. Ί. Μ. Αγίου Διονυσίου Αγίου Όρους 2008, σσ. 242-271. 

Κατάλογος τών χειρογράφων τής Μονής Ρουσάνου τών Μετειορων, 

Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, Αθήνα 2009. 

Ύπό έκδοση 
«Οί βιβλιοθήκες κα'ι τά Αρχεία (χειρόγραφοι κώδικες, έγγραφα) τών 

Μονών τών Μετειορων κα'ι τοΰ Δουσίκου (Αγίου Βησσαρίωνος)», 

νΐο Οοΐίοριιε Ιηΐ6πΐ3Ποη<ι1 άε Ρ3ΐεο§Γ3ρΜε ΟΓοοφιιβ, Ογηιπε - Οοπ- 

86Γν3ΐοίΓ€ ιηυηίοΐρδί 21-27 δερίοηιόΓε 2003, ΟοηιίΙε Ιηΐβπυιΐίοηαΐ 
06 Ρ3ΐ60§Γ3ρ1ΐΪ6 (ΪΓ60ςΐ16. 

«Τά ύμνογραφικά κείμενα τοΰ Νικολάου Μαλαξοΰ (16ος αί.) στον Ά¬ 

γιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων τής Δυκίας τον Θαυματουργό», 

Πρακτικά τής Β' Επιστημονικής Ημερίδας Ιστορικού Αρχείου 
τής Ίερας Μητροπόλεως Δημητριάδος (αφιερωμένης στον Άγιο 
Νικόλαο), Βόλος 10 Μαίου 2003. 

«Οί έπτά «άγιοι αρχιεπίσκοποι Λαρίσης» (ΙΓ'-Ιξ'αί.). Βιογραφικά κα'ι 
χρονολογικά ζητήματα». Πρακτικά τοΰ ζ' Συνεδρίου Λαρισαϊκών 
Σπουδών, Λάρισα 8-9 Μαίου 2004. 

«Ή έτοιμαζόμενη έκδοση μεταβυζαντινού κα'ι νεότερου άρχειακοΰ υλι¬ 

κού τών Μονών τών Μετεώριυν κα'ι Δουσίκου. Εμπειρίες κα'ι προ¬ 

βληματισμοί», Πρακτικά τοΰ Σεμιναρίου: Μβΐόοΐο^ίε ά’οάΐίΐοη, όίΆί 

0ί ρ6Γ8ρ60ΐίν08 <3© Η ΓοοόβΓοΙίθ ά©3 ατοάίνεδ ροδί όγζ3ηΙίηεδ. Οη§ΐ- 
Π3ΐιχ, οορΪ0δ ςοηίοπηεδ, άοοιιηίθηίδ ΐΓ3(1ιιΐί3, ΒΐιϋιεηΙίιμιεδ εί ίαιιχ: 

Νουνε^υχ εχειηρίεδ, Βενετία 28 Μαίου 2004, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας. 

Ανέκδοτη φαναριοηικη ποιητική συλλογή τοΰ κοίδικα 666 τοΰ Μεγά¬ 

λου Μετεώρου. Έκδοση, εισαγωγή κα'ι σχόλια. Δημοσιεύματα τοΰ 
Κέντρου Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου Ελληνισμού τής 
Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2008. 

Τά αρχεία εγγράφουν τών μονών τών Μετεώρων, τόμ. Α'-Β', Δημοσιεύ¬ 

ματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου Έλληνι- 
σμοΰ τής Ακαδημίας Αθηνών. 

Τό αρχείο τής Μονής Δουσίκου - Αγίου Βησσαρίιυνος, τόμ. Α'-Βζ Δη¬ 

μοσιεύματα τοΰ Κέντρου Έρεύνης τοΰ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου 
Ελληνισμού τής Ακαδημίας Αθηνών. 

«Χατζή-Γερασίμου ίερομονάχου Δουσικιόηη. Τά χρέη τοΰ έκκλησιάρ- 
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χου τής Μονής Δουσίκου (Κώδ. Δουσίκου 76, έτ. 1846)», Τόμος τι¬ 

μητικός στον Καθηγητή Ιωάννη Μ. Φουντούλη. 

Γ. Πανταζής - Ε. Λάμπρου - Δ. Ζ. Σοφιανός, «Χρονολόγηση τοϋ Ναοϋ 
τής Υπαπαντής στα Μετέωρα», Πρακτικά τού Συνεδρίου: Αρ¬ 

χαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 2003-2005. 

Από τούς προϊστορικούς στούς νεότερους χρόνους, Βόλος 16-19 

Μαρτίου 2006. 

Ανωνύμου, Ανέκδοτο δημώδες στιχούργημα (τέλη Ιζ' αί.) περ'ι τοϋ βε- 

νετο-τουρκικοϋ πολέμου των ετών 1570-1573 (αλωσις Κύπρου 
υπό τών Τούρκων, ναυμαχία Ναυπάκτου), σέ συνεργασία με τον 
καθηγητή Στέφανο Κακλαμάνη. Δημοσιεύματα τού Κέντρου Έ- 

ρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού τής Ακαδημίας 
Αθηνών. 

«Ό Πατριάρχης Αλεξανδρείας (1688-1710) Γεράσιμος Β' Παλλαδάς 
(+- 1625/1630) σέ χειρόγραφους κώδικες μονών τών Μετεώρων», 

Τόμος εις μνήμην I. Μ. Χατζηφώτη, έκδοση Πατριαρχικής Βιβλιο¬ 

θήκης Πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς κα'ι Πάσης Αφρικής. Επιμέ¬ 

λεια Μανόλης Γ. Βαρβούνης - Παναγιώτης Τζουμάκας. Σειρά: 

Πηγές κα'ι τεκμήρια πατριαρχικής ιστορίας αριθμός 2, Αλεξάν¬ 

δρεια 2008. 

«Γράμμα τών ίερομονάχιον Ίλαρίωνος καϊ Ιακώβου κα'ι τοϋ μοναχού 
Γερβασίου προς τον Αθανάσιο τον Μετεωρίτη για τήν παραχώρη¬ 

ση σ’ αυτούς τής «Πέτρας» τοϋ Μετεώρου προς άνοικοδόμηση 
κελλίων. Υπογράφει κα'ι ό πρώτος της Σκήτης τών Σταγών ιερο¬ 

μόναχος Νείλος. Αχρονολόγητο (ο. 1360-1372). Κώδ. ΕΒΕ 1460/ 

1461, άρ. ια'. Διπλωματική έκδοση», Τρικαλινά, τ. 28 (2008). 

«Φαναριώτικα στιχουργήματα (άρ. 16-20) άπό τήν ανέκδοτη ποιητική 
ανθολογία τοϋ κώδ. 666 Μονής Μεγάλου Μετεώρου (18ος αί). 
Δειγματοληπτική παρουσίαση», τόμος εις μνήμην Πηνελόπης Στά¬ 

θη. Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού και 
Νέου Ελληνισμού κα'ι Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών. 

«Ό καλλιτεχνικός κύκλος διακόσμησης χειρογράφων τής σχολής Ούγ- 

γροβλαχίας σέ κώδικες τών μονών τών Μετεώρων», 8ο Συμπόσιο 
Τρικαλινών Σπουδών, Τρίκαλα 31 Όκτ. -2 Νοεμ. 2008. 

Λαογραφικά (ζψδια, βροντολόγια, σεισμολογία, ονειροκριτικά κ.α.) τού 
κώδ. 666 τής Μονής τοϋ Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφιοσεως), 

σέ συνεργασία μέ τον Καθηγητή ,Μανόλη Βαρβούνη, Ακαδημία 

Αθηνών, Δημοσιεύματα τού Κέντρου Έρεύνης τοϋ Μεσαιωνικού 

κα'ι Νέου Ελληνισμού. 

Ή Ιερά Μονή Υπαπαντής τών Μετεώρων. Ιστορία και τέχνη. Προσ- 

κυνητάριο, β' μισό του ΙΔ' αί., σέ συνεργασία μέ τον Αάζ Δερι- 

ζιώτη, Ακαδημία Αθηνών, Δημοσιεύματα τοϋ Κέντρου Έρεύνης 
τοϋ Μεσαιωνικού κα'ι Νέου Ελληνισμού. 





ΣΤΝΕΡΓΑΣΙΑΙ 



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΓΡΑΠΤΟ ΕΘΙΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ 

Αποτελεί κοινοτοπία για τους άσχολουμένους μέ τα σχετικά 

θέματα ιστορικούς του δικαίου και άλλους ένδεχόμενος ισχυρισμός 

οτι ή Σύρος από τό τέλος ήδη του ΙΖ' αί. (1695) και αργότερα εν 

συνεχεία μέχρι του 1827 διέθετε γραπτό εθιμικό δίκαιο, μέ τό όποιο 

ρυθμίζονταν κατά την διάρκεια τής Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας 

οί ιδιωτικές διαφορές των κατοίκων της. 

Τό εθιμικό αυτό δίκαιο περιλαμβάνεται σέ 7 Πρακτικά των 

Συνελεύσεων του Κοινού τής Σύρου διαφόρων χρονολογιών, τά όποια 

έχουν καταχωρισθή σέ διασωθέντα καντζηλιερικά «κατάστιχα». Ό 

σκοπός τής καταχωρίσεως των μέχρι τότε άγράφων κανόνων δικαίου 

μέ την σύμφωνη γνώμη όλων των Επιτρόπων και Προεστών τού νη¬ 

σιού. που υπογράφουν τό πρώτο Πρακτικό (αλλά και τά άλλα) είναι 

προφανής, συνιστάμενος συγκεκριμένους στο ότι θέλομεν νά τά. βάλω- 

μεν διά γραφοϋ, διά νά άχλονθονσιν ολοι, (ος κ,αθινς φαίνονται, και 

νά μη σηκώνεται καθ'ένας νά χαλά τις συνήθειες. 

Στο ύπ’άρ. 1 Πρακτικό (1655) άναφέρεται μεταξύ άλλων στο 

Αον άπό τά έξι υποκεφάλαιά του: Όποιος θέλει νά πονλήση κανένα 
πράγμα ακίνητον πρέπει νά διαλαληθή μέ τον καστελλάνον έμπρο- 

στεν εις τήν εκκλησίαν... Οποιος είν εκείνος οπον εγει προτιμη (—προ¬ 

τίμηση) νά τον άγοράζη... Και το πράγμα, ν αποκοβεται με δυο απο- 

κοφτάδες, διαλεμένοι άπο τά δύο μέρη. 

Έδώ τό γνωστό έθιμο τής προτιμήσεως τών συγγενών, γειτόνων 

κλπ. έπι πωλήσεως ακίνητου προβάλλεται πρώτο και καλύτερο. 

Στο ύπ’άρ. 2 Πρακτικό (1761) τονίζεται ή συμφουνία όλων ότι 

ολα τά καπίτουλα τον νησιοϋ μας, οπον ητονε εκπαλο,ι, επομένους και 

οσα περιγράφονται στο προηγούμενο Πρακτικό, να είναι στερεό, και 

αμετάθετα, μέ έξαίρεση, προστίθεται, την ανταλλαγή ακίνητων, η 

οποία δέν δεσμεύεται άπό τον έθιμικο κανόνα τής προτιμησεο^ς, στο 

ύπ’άρ. 3 Πρακτικό (1763) έπιβεβαιώνεται ή ισχύς τών παλαιών συν¬ 

ηθειών κ.ο.κ. (βλ. κατωτέρω). 
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Άλλα το υποχρεωτικόν της αποκοπής επί πωλήσεων ακινήτων 

για να έξασφαλισθή και το έγκυρο των συντασσομένων εγγράφων 

εύρισκε ενίοτε, δπως φαίνεται, ελαστική εφαρμογή στήν συνήθη κα¬ 

θημερινή πρακτική, που ήταν εύθύνη των ίδιων των συναλλασσόμε¬ 

νων. ’Άν κρίνη κανείς άπδ μίαν περίπτωση, πολύ δμως χαρακτηριστι¬ 

κή, οί ίδιες οί κοινοτικές αρχές έπέτρεψαν για διαφόρους λόγους να 

έκφυλισθή μέχρις έξαφανίσεως ή εθιμική αύτή συνήθεια («καπίτου- 

λον»). Τούτο φαίνεται από τό ύπ’άρ. 6 Πρακτικό του 1812 από τήν 

Σΰρο, τό όποιο υπογράφουν οί μετέχοντες τής Συνελεύσεως του Κοι¬ 

νού, κοτζάμπασης, επίτροποι, προεστοί καί γέροντες.1 Τό Πρακτι¬ 

κό αυτό παραπέμπει στο προγενέστερο Πρακτικό Συνελεύσεως τού 

1695, τό όποιο μάλιστα υπογράφουν πολύ περισσότεροι Επίτροποι 
και Προεστοί και δλοι οι Επίτροποι τον παρόντος νησιού, σύμφωνα 
μέ τό όποιο για να διασφαλισθή τό κυριαρχικό δικαίωμα τής προ¬ 

τιμήσεις έπρεπε τό πωλούμενο πράγμα (ακίνητον) ν άποκόβεται μέ 
δνό άποκοφτάδες, διαλεμένοι από τα δνο μέρη, πράγμα που σημαίνει 

ότι ή άποκοπή είναι υποχρεωτική κατ’έπιταγή των αρχών.2 

Τό προγενέστερο καπίτουλον του 1695, όπου ό λόγος για τήν 

αποτίμηση τού άκινήτου ώς μιας σημαντικής προϋποθέσεως λειτουρ¬ 

γίας καί έφαρμογής του δικαιώματος τής προτιμήσεως, άναφέρεται 

στο Πρακτικό του 1812 ώς καλόν και άξιοπαίνετον άλλα δια έτότε 
καιρού, όπως δμως άναφέρεται στήν συνέχεια, έχουν άλλάξει αί παρόν 
περιστάσεις καί ή έφαρμογή του φέρνει μεγάλην ζημίαν τής φτωχο¬ 

λογιάς, γι’ αυτόν τον λόγο μέ τή νεώτερη απόφαση των έπιτρόπων, 

προεστών καί γερόντων είσάγεται καί σταθεροποιείται νέον καπίτον- 

λον, καί τούτο εις ώφελος και καλόν τής φτωχολογιάς, που δέν είναι άλ¬ 

λο από τήν άδεια καί τήν έξουσία που δίδεται εκ μέρους τών αρχόν¬ 

των οποίος θέλει να πονλήση έδικόν τον πράγμα κινητόν ή ακίνη¬ 

τον... νά τό πωλή όσον έβρει...δίχως αποκοπήν, θέλει εις τό ίκάντιο 
θέλει μερικά, σνμφωνόντας οί δνό τονς... Άν θελ^ήση όμως νά δώση 
ό πρόσσιμος (συγγενής) όσα δίνει δ ξένος, νά εχη τήν προτιμήν, δί¬ 

1. Τό κείμενο του Πρακτικού, που είναι σχετικά σύντομο, Άνδρ. Θ. 

Δρακάκη, Ή Σύρος έπί Τουρκοκρατίας. Ή δικαιοσύνη καί τό δίκαιον, Έπετ. 

Έταιρ. Κυκλαδ. Μελετών 6 (1967), άρ. 6, Ζέπων, 1. Ογ. 8, σσ. 501-502. 

2. Βλ. ολόκληρο τό κείμενο τού Πρακτικού, που είναι εκτενές, Ά. Δρα¬ 

κάκη, Ή Σύρος, ένθ’άνωτ., άρ. 1, Ζέπων,1!. Ογ. 8, σσ. 499-500. 
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χως εναντιότητα. ’Έτζι ζητά ή αδελφική αγάπη. Όμοίως και ό κολο- 

τεράνος (γείτονας) αν δίνη όσα δίνει δ ξένος νά μήν γίνεται εναντιότητα. 
Και δ πρόσσιμος άγροικιέται οποίος είναι πλέον κοντά ή προτιμή τον 
εις εκείνο οπον πονλεΐ και όχι ατέ εκεί όπον ήτο πρώτα το πράγμα 
όπον πονλαέται. Και οντω λ,είπονν οί ενοχλήσεις και τά σφάλματα. 

Στα μεταξύ τού Πρακτικού τού 1695 καί εκείνου τού 1812 

παρεμβαλλόμενα τέσσερα Πρακτικά τού Κοινού τής Σύρου έπιβεβαι- 

ώνεται ή θέληση τού Κοινού νά είναι σταθερά, αμετάθετα καί κατο¬ 

χυρωμένα όλα τά καπίτονλα τον νησιού, όπον ήτανε έκπαλαι\ γί¬ 

νεται διευκρινιστικός λόγος γιά έπι μέρους θέματα σχετιζομενα με 

τήν προτίμηση στά δύο από αυτά (1761, 1763)2 καί επεται καί τό 

τελευταίο μετεπαναστατικό Πρακτικό τού 1827,3 στο όποιο γίνεται 

1. Ανάλογη προσπάθεια επιβεβαιώσεις τής θελήσεις τού Κοινού νά 

παραμείνουν σταθερά καί άμετάθετα τά έκπαλαι κρατούντα νομικά έθιμα, τά 

όποια θά παραβιάζονταν, μαρτυρείται καί άπό τή Νάξο, όπως φαίνεται άπό, 

παλαιότερο μάλιστα, κοινοτικό έγγραφο τού 1690. Στο έγγραφο αύτό έξ αφορ¬ 

μής συγκεκριμένης περιπτώσεως κληρονομικού δικαίου άναφέρεται χαρακτη¬ 

ριστικός: μαρτυροϋμεν, στερεώνομεν και καθαρά δμολογονμεν έμεϊς οί υπο¬ 

γεγραμμένοι πρόκριτοι, ιερείς και λαϊκοί, γέροντες και νέοι τοϋ κοινού τής Ά- 

ξίας (συνολικώς 48 άνθρωποι). Ό τόπος εδώ εις τό νησί μας δέν άφήσασι ποτέ 
οί προπάτορες και προγονέοι καί γονέοι μας, αλλά μήτε έμεϊς εις τον καιρόν 
μας άφήσαμε νά καταπατηθονσι τά στατοντα καί συνήθειες τοϋ τόπου μας... 

καί έτζι μέ κοινή κράτηση παρακαλ,οϋμεν πάσα ύψηλότατον καί δικαιότατο 
κριτήριον νά στερεώνη πάντα τές τύξες μας... (βλ. Μεν. Τουρτόγλου, Συμ¬ 

βολή στή μελέτη τού Μεταβυζαντινού έθιμικαΰ δικαίου τών Κυκλάδων, Με- 

λετήματα 2, σσ. 177-178, άρ. 1 όπου τό έγγραφο, πρβλ. αυτόθι, σσ. 171-172, 

όπου ή άναφορά σ’αύτό). 

2. Βλ. τά κείμενα Ά. Δρακάκη, Ή Σύρος, ένθ’άνωτ., άρ. 2 (1761), 3 

(1763), 4 (1763), 5 (1773), Ζέπων, Τ Ογ. 8, σσ. 500-501 (1761, 1763). 

3. Βλ. τό κείμενο Ά. Δρακάκη, Ή Σύρος, ένθ’άνωτ., άρ. 7. Κατά τον 

Δρακάκην, άριστον γνοόστην τής ιστορίας καί τών νομικών έθίμων τής Σύρου, τα 

επτά Πρακτικά τών Συνελεύσεων τού Κοινού τής Σύρου, τά όποια δημοσιεύει καί 

σχολιάζει, αποτελούν τις διασωθεΐσες κωδικοποιήσεις τών έθίμων του νησιού, 

τό Πρακτικό μάλιστα τοΰ 1695 άποτελεϊ τήν παλαιότερη κωδικοποίηση έπί 

νησιωτικού χώρου. Αλλά καί ό στερούμενος νομικών γνώσεων, όπως ό γράφων, 

δέν δυσκολεύεται, νομίζω, νά άντιληφθή δτι στήν προκειμένη περίπτωση δέν 

πρόκειται περί κωδικοποιήσεις, όπως τουλάχιστον την έννοοΰμε σήμερα, δηλ. 

δέν πρόκειται περί μεθοδικής συγκεντρώσεως καί κατατάξεως ίσχυόντο^ν νό¬ 

μων, κανόνων κλπ. αλλά περί συνηθισμένων αποφάσεων τών Κοινών τών νη- 
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ρητή πάλιν μνεία του πρώτου Πρακτικού του 1695 άλλα και εκείνου 

του 1812, για να έπιβεβαιωθή έτσι δτι υπάρχει αξιομνημόνευτη 

συνέχεια.1 

Ή βασική τοόρα διαφορά μεταξύ του Πρακτικού του 1812 και 

των άλλων, ιδίως μάλιστα εκείνου του 1695, είναι δτι σ’αυτό (1812) 

καταργεΐται ή συνδεδεμένη μέ τήν έθιμικήν συνήθεια τής προτιμήσε- 

ως πράξη τής αποκοπής και προκρίνεται ό θεσμός τής έλεύθερης 

διαπραγματεύσεως. 

Μια άλλη διαφορά είναι δτι στο Πρακτικό του 1695 και τά 

άκολουθοΰντα (1761, 1763) γίνεται λόγος περί πωλήσεως άκινήτου 

πράγματος καί περί αποκοπής του, ενώ στο έγγραφο του 1812 δίδε¬ 

ται ή έξουσία σ’ όποιον θέλει νά πονλήση έδικόν τον πράγμα κινητόν 
η ακίνητον. Για ακίνητο αποκλειστικά, όχι για κινητό, γίνεται λόγος 

καί στο μεταγενέστερο έγγραφο του 1827, ακίνητο που πρέπει νά 

διαλαληθή ή έκτεθή σε πλειστηριασμόν προηγουμένως, μακάρι να 
είναι δέκα γροθιών ποσότητα, δηλ. νά είναι εύτελοΰς αξίας, προστίθε¬ 

ται. Ή ουσιαστική όμως διαφορά μεταξύ των δύο εγγράφων, όπου 

τό του 1827 μνημονεύει ρητώς έκεϊνο του 1812, όπως ήδη έχω 

προδηλώσει, είναι ή άκόλουθη. 

Αντί τής διαζευκτικής δυνατότητας νά θέση ό πωλητής τό πω- 

λούμενο σε πλειστηριασμό (ίκάντιο) ή νά διαπραγματευθή έλεύθερα 

μέ κοινή συμφωνία μέ τον αγοραστή (σνμψωνόντας οι δυό τους) τήν 

πώληση, όπως ορίζεται στο Πρακτικό του 1812, στο Πρακτικό του 

1827 απαγορεύεται στον καντζηλιέρη, νά κάμη καμμιά πουλησιά από 

σιωτικών περιοχών. Τέτοιες αποφάσεις διατυπωμένες σε Πρακτικά, οί όποιες 

μάλιστα χαρακτηρίζονται ώς κωδικοποιήσεις, είναι γνωστές από τήν Μύκονο 

(τό σχετικό μάλιστα Πρακτικό είναι παλαιότερο άπό τό 1695), τήν Φολέγαν¬ 

δρο (1808) κ.ά., ενώ πραγματικό κωδικοποιημένο εθιμικό δίκαιο άπέκτησε 

τό 1797 ή Θήρα (μαζί καί ή Ανάφη) μέ έντολή τοΰ Δραγουμάνου του στόλου 

Κωστάκη Χατζερή (άποτελεϊται άπό 9 κεφάλαια) καί τό 1810 (ούσιαστικά τό 

1805) ή Νάξος μέ έντολή τοΰ Δραγουμάνου τοΰ στόλου Παναγιωτάκη Μου- 

ρούζη (άποτελεϊται άπό 15 κεφάλαια) (βλ. Ζέπων, 1. Ογ. 8, σσ. 503-557). 

1. Πέρα τών άνωτέρω (Δρακάκη, Ζέπων) βλ. Γκέοργκ Μάουρερ, Ό 

Ελληνικός λαός 1, σ. 243 (αυτόθι, σσ. 240-242 καί τά Πρακτικά τοΰ 1695, 1761 

καί 1763), καί Τιμολέοντος Δ. Άμπελά, Ιστορία τής νήσου Σύρου άπό τών 

άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς,#έν Έρμουπόλει Σύρου 1874, σσ. 

455-456 (αυτόθι, σσ. 451-455 καί τά ώς άνω λοιπά Πρακτικά). 
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πράγμα ακίνητο, αν δεν βαλθη εις τό ντελάλι η εις τό ίκάντιο, δηλ. ά.ν 

δεν γίνη προηγουμένως διαλάληση ή άν δεν προηγηθή πλειστηρια- 

σμός, δπως άκριβώς προβλέπεται στο έγγραφο τοΰ 1812 καί οπούς 

είχε καθιερωθή σέ άντίστοιχες περιπτώσεις. 

’Άν έρμηνεύση κανείς τά πράγματα κατά γράμμα, ή διαφορά 

μεταξύ τών δύο Πρακτικών παραμένει σημαντική, παρά τό βραχύ 

χρονικό διάστημα πού παρεμβάλλεται καί τό έκδηλο ένδιαφέρον τών 

επιτρόπων καί προεστών νά συνδέσουν τήν τελευταίαν απόφαση του 

(τοΰ 1827) μέ έκείνη τοΰ Πρακτικού τοΰ 1812 καί του 1695, πού καί 

τά δύο μαζί άθροιστικά συνιστοΰν τον παλαιόν νόμον καί καπίτονλον. 

Έκτος καί άν δεχθή κανείς δτι καί τά Πρακτικά αυτά, όπιυς καί 

άλλα, λειτουργούν ώς πλαίσια ένεργείας, στα όποια οί λεπτομέρειες 

έχουν μικρήν άξίαν ή παραπέμπονται στις έκάστοτε έπί μέρους πρά¬ 

ξεις. 
Ένα άλλο στοιχείο στο Πρακτικό τοΰ 1812 είναι ότι ή τροπο¬ 

ποίησή του άποβλέπει στο καλό τής φτωχολογιάς. 

Τό κείμενο αύτό τοΰ 1812 τελικά έχει έλκύσει τό ένδιαφέρον 

τών μελετητών, οί όποιοι δέν τό έχουν άπλώς δημοσιεύσει αλλα και 

σχολιάσει, δπως θά φανή άμέσως κατωτέρου. 

Άπό τούς τελευταίους πρώτος ό Δρακάκης, ό όποιος, δπως άνε- 

φέρθη, τό δημοσιεύει, επιχειρεί νά δώση έξήγηση στα προεκτεθέν- 

τα δύο σημεία διαφοράς τοΰ Πρακτικού τοΰ 1812 άπό τά προηγούμε¬ 

να καί τό έπόμενο άπό αύτό, δηλ. στήν κατάργηση τής άποκοπής 

προς όφελος τής φτωχολογιάς καί στήν έπέκταση, όποις γράφει, τής 

διαδικασίας πωλήσεως όχι μόνον στά άκίνητα άλλά καί στά κινητά 

πράγματα. 

Κατά τον Δρακάκην, ή τελευταία διάταξη έχει έσφαλμένως δια- 

τυπωθή, «διότι ώς προς τήν πώλησιν τών κινητών ό κοινός διαλα- 

λισμός δέν ήτο υποχρεωτικός ούτε ή διά καντζηλλιερικοΰ έγγραφου ή 

διά πλειστηριασμοΰ (ίνκάντο) πώλησις τούτων)). Τό ορθότερο είναι, 

παρατηρεί περαιτέρω ό Δρακάκης, να δεχθούμε ότι η αναφορα και 

στά κινητά γίνεται γιά νά τονισθή δτι οι μέχρι τότε ισχυουσες δια¬ 

τάξεις γιά τά κινητά πού έκποιοΰνταν κατόπιν κοινής συμ,φωνιας τών 

ενδιαφερομένων δύο μ,ερών ώς προς το τίμημα θα ισχυαν εφεςής και 

γιά τά άκίνητα, χωρίς νά άπαιτήται έκτίμηση.1 

1. Ά. Δρακάκη, Ή Σύρος, ένθ’άνωτ., σ. 217. 
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Ή έρμηνεία αυτή φαίνεται, κατ’ αρχήν λογική και σύμφωνη μέ 

τα πράγματα. Κατόπιν τούτου ή γνώμη του για τό έσφαλμένον τής 

διατυπώσεως θά μπορούσε νά ίσχύη. Τό τελευταίου όμως δεν συμ¬ 

βαίνει, διότι ή αναφορά δεν αποτελεί εξαίρεση, δηλ. δεν είναι μοναδι¬ 

κή, και αυτό καθιστά τήν ερμηνεία του Δρακάκη μάλλον έξεζητημέ- 

νη. 'Όπως θά φανή κατωτέρω, ή αναφορά σέ κινητά και ακίνητα, και 

οχι μόνο σέ ακίνητα, δεν είναι εύκαιριακή επέκταση, αφού άπαντά σέ 

παλαιότερες μάλιστα πηγές, ταυτόν είπεΐν υπάρχει κάποια συνέχεια, 

τήν οποίαν δεν μπορεί κάνεις νά άγνοήση. Τούτο σημαίνει ότι ή ανα¬ 

φορά και στά κινητά δεν μπορεί νά είναι τυχαία. 

Ώς προς τήν κατάργηση τής αποκοπής από δύο πραγματογνώ- 

μονες, προς όφελος τής φτωχολογιάς, τό όφελος αύτό συνίσταται, 

κατά τον Δρακάκην, στο ότι τό πωλούμενον άκίνητον...ήτο δυνατόν 

νά έχη άγοραίαν αξίαν μεγαλυτέραν, ή οποία, προσθέτω, θά άπέβαι- 

νεν εις όφελος τού πτωχού πωλητή. Όπως έχω ήδη προδηλώσει, ή 

διαδικασία έκποιήσεως τού ακινήτου (διαλάληση κλπ.) τυπικά μόνον 

διατηρούσε τήν ίσχυν τού έθίμου τής αποκοπής, άφοΰ ό συγγενής 

θά μπορούσε έναντι τού ένδιαφερομένου ξένου νά προτιμηθή κατα¬ 

βάλλοντας όμως τό άπό τήν έλεύθερη διαπραγμάτευση και όχι προσ¬ 

διοριζόμενο άπό τήν άποκοπή τίμημα, που πριν άπό τήν τροποποίη¬ 

ση τού έθιμικοΰ κανόνα ήταν απολύτως δεσμευτικό.1 

Ό δικηγόρος Σεβαστός Χατζησεβαστός δημοσιεύει μεταξύ άλ¬ 

λων και τό ώς άνω Πρακτικό στήν διδακτορική του διατριβή, στήν 

οποία αφιερώνει μακρόν κεφάλαιο γιά τό δίκαιο τής προτιμήσεως 

στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο, μέ παράθεση σχετικών κειμένων. Εν¬ 

διαφερόμενος γιά τον εθιμικόν κανόνα αύτόν καθ’ εαυτόν περιορί¬ 

ζεται νά σημειώση ότι στά γραπτά έθιμα τού 1812 κρίνεται ώς άνα- 

χρονιστικό τό δίκαιο τών γραπτών έθίμων τού 1695 και έτσι προς 

όφελος τών άσθενεστέρων οί προεστώτες και άρχοντες τού ίδιου νη¬ 

σιού προχώρησαν στήν τροποποίησή του καί κατά τό σκέλος τής 

υποχρεωτικής άποκοπής, ή οποία τελικώς καταργείται. Σέ τί συνί- 

στατο τό όφελος αύτό τών άσθενεστέρων, που ήταν καί ό σκοπός 

στον όποιον άπέβλεπε ή νεώτερη τροποποίηση τού εθιμικού κανόνα, 

δέν άναφέρεται.2 

Ι.Ένθ’άνωτ., σ. 215. 
2. Σεβ. Τ Χατζησεβαστοΰ, Αστικόν δίκαιον εις Νοτίους Σποράδας 
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Τό αντίθετο άκριβώς συμβαίνει μέ τον ιστορικόν Δ. Δημη- 

τρόπουλον, ό όποιος καί αυτός δημοσιεύει τό κείμενο τού 1812 στήν 

διδακτορική του διατριβή. 

Ό Δημητρόπουλος άναφερόμενος στήν αιτιολογία τής τροπο- 

ποιήσεως, που υπήρξε τό ώφελος και καλόν τής φτωχολογιάς καί 

αγνοώντας τήν ερμηνεία τού Δρακάκη διερωτάται ποιο μ,πορει νά 

ήταν αύτό τό καλό καί άποφαίνεται: α') Ότι ίσως ή απαλλαγή τών 

συναλλασσομένων άπό τήν καταβολή τής άμοιβής στους πραγματο- 

γνώμονες καί β') κυρίως ότι επιτυγχανόταν ή απελευθέρωση τ<ών 

πωλήσεων μέ αποτέλεσμα νά μπορή κανείς νά έκποιή τό άκίνητό του 

στήν προσφορώτερη γι’αύτόν τιμή άκόμη καί μέ τιμή πολύ χαμηλό¬ 

τερη άπό τό τίμημα που υποχρεωτικά όμως καί γι’ αύτό ανελαστικά 

θά τού έξασφάλιζε ή διαδικασία τού στιμαρίσματος.1 

Ό ίδιος έρευνητής σέ νεώτερη εργασία του, μέ ειδικό θέμα τό 

δικαίωμα τής προτιμήσεως στά νησιά τού Αιγαίου, έπανέρχεται στο 

Πρακτικό τής Σύρου τού 1812, τό όποιο συνεξετάζει αναλυτικά μέ 

εκείνο τού 1695 καί τά άκολουθοΰντα (όχι μέ τό μεταγενέστερο 

του 1827). Ό σκοπός τής τροποποιήσεως που αποβλέπει εις ώφελος 
και καλόν τής φτωχολογιάς, ζημκυνομένης, όπως σημειώνεται, κατά 

τήν προ τής τροποποιήσεως χρονική περίοδο, δημιουργεί κατ’ αύτόν 

εύλογες απορίες, όπως άν ή φτωχολογιά...είχε τήν οικονομική δυ¬ 

νατότητα νά άγοράζη ακίνητα, άν τά ακίνητα που είχε στήν κατοχή 

της τά εκποιούσε άπό έπιλογή ή μόνον όταν βρισκόταν υπό τό κράτος 

πιεστικών άναγκών, ή άν ή τιμή πωλήσεως που ώριζαν οί έκτιμηταί 

απέδιδε τήν κατά τεκμήριο επικρατούσα τιμή άγοράς ακινήτων. 

Ή βασική αιτία τής τροποποιήσεο^ς κατά τήν γνώμη του, που 

διατυπώνεται έδώ πολύ πιο άναλυτικά, πρέπει νά άναζητηθή στήν 

απελευθέρωση τής άγοράς άκινήτων άπό τις δεσμεύσεις τής άποκο¬ 

πής, γιά τήν οποία κάνει λόγον καί ό Δρακάκης, ή οποία αντικαθίστα¬ 

ται άπό τήν έλεύθερη διαπραγμάτευση τής τιμής καί τήν κατακύρο.)- 

ση μέσω τού πλειστηριασμοΰ τού άκινήτου στον πλειοδότη. Τελικά 

φαίνεται νά ίσχύη εύρύτερα αύτό που ό ίδιος γράφει, άναφερόμενος 

επί Τουρκοκρατίας καί Ίταλοκρατίας, Συμβολή εις τήν μελέτην τοΰ Μεταβυ¬ 

ζαντινού Δικαίου, Άθήναι 1977, σ. 76. 

1. Δημ. Δημητροπούλου, Ή Μύκονος τον 17° αιώνα. Γαιοκτητικές 

σχέσεις καί οικονομικές συναλλαγές, Αθήνα 1997, σσ. 95-96. 
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στην Μύκονο, ότι «οί πωλητήριες πράξεις στην συντριπτική τους 

πλειονότητα πραγματοποιούνται έξ ανάγκης, για να καλυφθούν πιε¬ 

στικές οικονομικές υποχρεώσεις)).1 

Είναι φυσικό τις οικονομικές αυτές υποχρεώσεις να τις είχαν 

οι πτωχοί και όχι ο! σχετικώς, έστω, εύποροι, οί όποιοι πτωχοί για 

νά άνταποκριθοΰν σ’αυτές αναγκάζονταν να πωλουν τα κτήματα των 

η ό,τι άλλο πολύτιμο διέθεταν. Οί πτωχοί πωληταί ήταν λοιπόν ή 

φτωχολογιά καί αυτήν την τάξη, που ήταν καί ή καταφανώς πολυ¬ 

πληθέστερη, επιδιώκει νά ώφελήση η πρόβλεψη τής απαλλαγής της 

από τά ασφυκτικά δεσμά τής αποκοπής, μιας απαλλαγής που θά 

έπέτρεπε στους πτωχούς μέσω τής ελεύθερης διαπραγματευσεως να 

έπιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές πωλήσεως άπο έκεΐνες τής αποκο¬ 

πής, τό πλέον συνηθισμένο, ή καί σέ σπάνιες περιπτώσεις να προβαί¬ 

νουν σέ πωλήσεις σέ χαμηλότερες τιμές, για να καλυψουν πιεστικές 

άνάγκες που είχαν καί έσχετίζονταν μέ απολύτως δεσμευτικές προθε¬ 

σμίες καί προϋποθέσεις. Τέτοιες πιεστικές αναγκες σχετιζομενες μέ 

την εξόφληση χρεών, την καταβολή αυθεντικών δοσιμάτων κλπ. άνα- 

φέρονται συχνά στά διάφορα έγγραφα. 

Έπί τής άποφάσεως όμως τού Κοινού τής Συρου τού 1812, όπως 

άποτυπώνεται στο σχετικό Πρακτικό, μπορεί κάνεις να παρατήρηση 

είδικώτερα. 

α') Παρά τήν κατάργηση τής αποκοπής τής αξίας των πωλου¬ 

μένων ακινήτων καί τής καθιερώσεως τής ελεύθερης διαπραγματευ¬ 

σεως χωρίς δεσμεύσεις ό εθιμικός κανόνας τής προτιμήσεως διατη¬ 

ρείται, αφού μετά τον προσδιορισμόν τού ύψους, στο οποίο ελευθερως 

θά μπορούσε νά φθάση τό τίμημα, προτιμάται τού ξένου ό καταβάλλων 

τό ίδιο τίμημα συγγενής ή κολλητεράνος. Τό τελευταίο δεν ισχύει πάν¬ 

τοτε, γιά έξειδικευμένες όμως περιπτώσεις καί μάλιστα έπί έκποιου- 

μένουν διά δημοπρασίας ακινήτων, οπού υπήρχε απόλυτη αποδέσμευση 

από τον έθιμικό κανόνα τής προτιμήσεως, τον τόσον έμπεδωμένον 

στήν συνείδηση των πολλών. Στις περιπτώσεις αυτές δεν γίνεται σα¬ 

φής αναφορά στήν κατάργηση τού εθίμου τής αποκοπής, αλλ η ανυπαρ¬ 

ξία τού εθίμου πρέπει νά θεωρήται ώς προϋποτιθέμενη καί αυτονόητη. 

1. Δη μ. Δη μητρ οπούλου, Τό δικαίωμα προτίμησης στα νησιά Γοΰ 

Αιγαίου: επιπτώσεις καί προσαρμογές κατα τη διάρκεια τής οθωμανικής περι¬ 

όδου, Τά Ιστορικά 17, τεϋχ. 33 (2000), σ. 226. 
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Γιά τέτοιου είδους ανάλογες περιπτώσεις, που άποδεικνύουν ότι 

ή τροποποίηση τού εθιμικού κανόνα τής Σύρου δέν είναι αποκλειστι¬ 

κά τοπική ούτε καν χρονικά ή πρώτη, διαθέτομε μαρτυρίες σέ απαν¬ 

τήσεις των τοπικών Αρχών σέ σχετικά ερωτήματα τού Υπουργείου 

Δικαιοσύνης τού έτους 18331 άπό άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως 

άπό τήν Πάρο,2 τήν Μήλο,3 τήν Μύκονο4 καί τήν Νάξον.5 

β') Ώς προς τό θέμα τής αναφοράς τού Πρακτικού όχι, οπούς 

συνήθως, μόνον σέ ακίνητα αλλά καί σέ κινητά πράγματα, τό Πρακτικό 

αυτό δέν διεκδικεί μοναδικότητα, διότι, όπως έχω ήδη προαναφέρει, 

ή αναφορά στά κινητά μαρτυρεΐται καί άπό άλλες πηγές και μάλιστα 

παλαιότερες. 

Έτσι στο καλούμενο Νομοκριτήριον, έργο ανωνύμου συντάκτη 

σέ δημώδη γλώσσα, τό όποιο περιέχει διατάξεις τού έφαρμοζομένου 

δικαίου κατά τον 17ον αιώνα, άναφέρεται ότι όταν πονλήται είδος τί¬ 

νος ανθρώπου, κινητόν ή ακίνητον, προτιμοϋνται οί συγγενείς ότι να 

τό αγοράσουν.6 

1. Βλ. Ιακώβου Τ. Βισβίζη, Τά έρωτήματα τοΰΥπουργείου τής Δι¬ 

καιοσύνης τού έτους 1833 περί των νομικών εθίμων και αι επ αυτών απαν¬ 

τήσεις τών τοπικών αρχών, Έπετ. Κέντρ. Έρεύν. Ίστ. Έλλ. Δίκαιου (Ακαδ. Α¬ 

θηνών) 3 (1950), σσ. 158 κέξ, 6 (1955), σσ. 122 κέξ. 7 (1957), σσ. 10 κέξ. 

2. Ή τοπική συνήθεια έπεκράτησε άπό τό 1795. Ή συνήθεια αυτή 

διαφέρει άπό τον καθολικώς ίσχύοντα νόμον περί προτιμήσεως κατα τό ότι 

προτιμάται δ πλειοδοτησας άποξενουμένιυν τών συγγενών, όλων και δανειστούν 
ωσαύτως και τών πλησιαστών, είτε παρόντων είτε απάντων (ένθ’ άνωτ.^ 7, σ. 

16, πρβλ. καί Δ. Δημητροπούλου, Τό δικαίωμα τής προτίμησης, ένθ’ άνωτ., 

σ. 225). , 
3. Ένθ’ άνωτ. 6, σσ. 127-128 (άπό τήν προτίμηση εξαιρείται όμως επι 

δημοπρασίας ή εξαιρείται αν έπωλήθη επι δημοπρασίας, διότι τότε μένει εις 

τον πλειοδότην. 
4. Ένθ’άνωτ. 7, σ. 12 (δέν έπροτιμάτο δε ονδείς, εάν δια δημοπρασίας 

έτελειοϋτο η πώλησις). 
δ.Ένθ’ άνωτ., 3, σ. 168, 4. Άναφέρεται ότι υπάρχει δικαίωμα προτιμήσε¬ 

ως σε πωλούμενα κτήματα, τα όποια δέν είναι επι δημοπρασίας πωλημενα. Ας 

σημειωθή ότι στήν άπάντηση τών άρχών τής Σίφνου άναφέρεται τό άντίθετο, 

δηλ. ότι ή συνήθεια τής προτιμήσεως φνλάττεται καί εάν έκτεθη εις δημοπρα-^ 

σίαν (ένθ’άνωτ. 3, σ. 165 καί Σεβ. Χατζησεβαστοΰ, Αστικόν δίκαιον, ένθ’ 

άνωτ. σσ. 74-75, όπου όμως έν σχέσει μέ τήν Μήλον παρατηρεΐται άναντιστοι- 

χία δεικτών παραπομπών καί παρατιθεμένων αποσπασματων έγγραφων). 

6. Δη μ. Σ. Γκίνη, Περίγραμμα Ιστορίας του Μεταβυζαντινού Δικαί- 
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Στο αυτό έργο καταχωρίζεται, σέ δημώδη γλώσσα ή Νεαρά τον 
κυρ Μανουήλ (γρ. Ρωμανού) περί προτιμήσεως, και λέγεται έπιπροσ- 

θέτως: <!Η> νεαρά τον κυροϋ Μανουήλ τον βασιλέως προσθετή (αντί 

προσθέτει) ταντα καί λέγει, δτι καί όταν αλλάζει τινάς η σπίτιν, ή 
αμπέλι, ή χωράφι, ή άλλο τίποτες είδος, κινητόν η ακίνητον, προτι¬ 

μιόνται οι πλησιασταί καί οι συγγενείςλ 
Τέλος ό Θεόφιλος Καμπανίας στο περίφημο νομικόν του εγχει¬ 

ρίδιου περιορίζεται να άναφέρη ότι εις πράγμα συντροφικόν, ή κινη¬ 

τόν ή ακίνητον, ό σύντροφος προτιμάται πάντων, καί συγγενών καί 
γειτόνων.2 

Άλλα καί σέ νομοθεσίες έκτος Ελληνικού χώρου, συγκεκριμέ¬ 

νους των παραδουναβείων περιοχών, οπού όμως τό επικράτησαν δίκαιο 

αποκρυσταλλώθηκε οριστικά άπό τον 160ν αί. κέξ. ύπό βυζαντινήν 

επιρροήν, τα περί προτιμήσεως επί κινητών δεν είναι κατά κάποιον 

τρόπον αγνού στα. Έτσι στο Συνταγμάτιον Νομικόν καί στον Βλάχι¬ 

κου κώδικα γίνεται λόγος καί περί προτιμήσεως επί κινητών, άν καί, 

όπως έχει υποστηρίξει ό Π. Ζέπος, τούτο έγινε στην εξαιρετική περί¬ 

πτωση πωλήσεως κατσιβέλων, τών οποίων οί άγοραπωλησίες έξ- 

ωμοιούθηκαν προς τις πωλήσεις ακινήτων. Άλλα καί ή Τρίτη άπό τις 

μεγάλες φαναριωτικές νομοθεσίες (στις όποιες ανήκαν καί τα προ- 

δηλωθέντα νομοθετήματα), ό Μολδαβικός κώδικας, κάνει λόγο περί 

προτιμήσεως επί κινητών πραγμάτων, όπου όμως, όπως συνάγει ό 

Ζέπος, ή άσκουμένη προτίμηση για τα κινητά πράγματα «έτικτεν 

άπλοΰν ενοχικόν δικαίωμα)).3 

ου, έν Άθήναις 1966, 100, νγ', 1 (σ. 82) (Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθη¬ 

νών 26). 

Ι.Ένθ’ άνωτ. 100, νε', 4 (σ. 83). Ή Νεαρά του Μανουήλ στο Ζέπων, 

I. Ογ. κ.ά. Ή Νεαρά αυτή καί στην Έξάβιβλο του Κ. Άρμενοπούλου (3, 
113, έπιμ. Κ. Πιτσάκη, σ. 178). Ή Νεαρά φησί γάρ καί επί άντιχρήσεως τό 
της προτιμήσεως είσάγεσθαι δίκαιον. Κατά πόσον ή άντίχρησις σχετίζεται μέ 
κινητά ή ακίνητα πράγματα δεν είμαι σέ θέση έξ έλλείψεως νομικών γνώσεούν 
νά εκτιμήσω. 

2. Νομικόν ποιηθέν καί συνταχθέν εις άπλήν φράσιν ύπό του...επισκό¬ 

που Καμπανίας Θεοφίλου του έξ Ίωαννίνων (1788), Θεσσαλονίκη 1960 (έκδ. 

Δημ. Γκίνη) ΚΒ' 24 (σ. 180), πρβλ. καί Σεβ. Χατζή σεβαστού, Αστικόν 
δίκαιου, ένθ’άνωτ., σ. 88, σημ. 

3. Βλ. Π. Ί. Ζέπου, Τινά περί Βυζαντινής προτιμήσεως κατά τό δί¬ 

καιον τών Παραδουναβείων χωρών, Μνημόσυνα Παπούλια. Έπιμελεία Πέτρου 
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γ') Ώς προς τον σκοπόν τής τροποποιήσεως του παλαιού εθιμι¬ 

κού κανόνα, που άπέβλεπε στο ώφελος καί καλόν της φτωχολογιάς, 
πρέπει νά παρατηρηθή ότι ή ίδια ακριβώς ορολογία χρησιμοποιείται 

σε παλαιότερες άποφάσεις Συνελεύσεων του Κοινού τής Σύρου με θέ¬ 

μα τήν εκλογή έπιτρόπων καί προεστών, στους οποίους γίνεται σύ¬ 

σταση νά ένδιαφερθουν καί νά προστατεύσουν άπό τήν αδικία τά δι¬ 

καιώματα τής φτωχολογιάς. ν , . , 

Έτσι σέ μιά τέτοια απόφαση του 1761 δίνεται σε εκλεγόμενο 

έπίτροπο άπό τους εκλέκτορες εξουσία νά εργάζεται εις τό οφίτζιο 
τής πιτροποσύνης μέ κάθε εμπιστοσύνη καί φόβο Θεόν, στοχάζοντας 
τά δικαιώματα ολονής τής φτωχολογιάς1. Σέ άλλο Πρακτικό^έκλογής 

επιτρόπων του 1783 χρησιμοποιείται ή ίδια ακριβώς φράση2. ^ 

Τί είδους δικαιώματα ήταν αυτά, έδώ δέν άναφέρεται, σε αντί¬ 

θεση με τό Πρακτικό του 1812, στο όποιο σαφώς προσδιορίζονται, 

περιοριζόμενα πάντως, σέ Θέματα άγοραπωλησιών. Ότι οί αδικίες 

καί καταπιέσεις έναντίον τής φτωχολογιάς ήταν πολυάριθμες και 

πολυποίκιλες πρέπει νά θεωρήται βέβαιο. Έτσι προκειμένου περί 

τής Σύρου καί τής φτωχολογιάς πάντοτε σέ έγγραφο τής περιόδου 

1690-16933, μέ τό όποιο ή Κοινότης τής Σύρου διαμαρτύρεται για 

καταβαλλόμενα άπό αύτήν σέ κουρσάρους λύτρα προς εξαγοράν Τούρ-^ 

κων αιχμαλώτων γοί καϋμένοι φτωχοί δέν έχοντας καμία δνναμι ν 
άντισταθονσι ’εναντίος τών κρουσάρω, έμπρεντεντάρασι γοί άνωθεν 
Τούρκοι νά τίς άγοράση γή φτωχολογιά, τούς οποίους μην ήξευροντας 
νά μιλήσουσι τό δίκιον τωνε γείς τήν βασιλεία έπλερώσασι τήν αγο¬ 

ρά τών άνωθεν Τούρκων γρόσια 2.500 δίχως τίς άλλες έξοδες όπού 

\ Βάλληνδα, Άθήναι 1934, σσ. 297-298, τού ίδίου, Συνταγμάτιον Νομικόν 
ιλεξάνδρου ΊωάννουΎψηλάντη βοεβόδα ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας 1780, 

ν Άθήναις 1936, σ. 82 καί Λάμπρου Δ. Σκουζάκη,Ό θεσμός τής πωλη- 

ης στο δίκαιο τής Βενετοκρατούμενης Κρήτης μέ βάση δημοσιευμένα 'Ελλη- 

ικά νοταριακά έγγραφα (1495-1650), Τάλως 11 (2003), σσ. 109-110 (Περι- 

δική Έκδοση Ινστιτούτου Κρητικού Δικαίου), όπου σύντομος, έστω, λογος 
:ερί εφαρμογής του θεσμού τής προτιμήσεως επί πωλήσεως κινητών πραγμα- 

ων καί μάλιστα καρπών. _ 

άρ. 6. 
2. Ένθ’άνωτ., σ. 212, άρ. 7. _ ν ν 
3. Ένθ’άνίοτ., σσ. 95-96, άρ. 2. Τό έγγραφο είναι άχρονολόγητο. Στην εν 

λόγω περίοδον τό τοποθετεί ό Δρακάκης (ένθ’άνωτ., σ. 95α). 
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έκαμε γή φτοχολόγια διά λόγον ντωνε, τδ όποιο γροικοΰσι όπως έ- 
στάθη μία μεγάλη αδικία γείς τους φτωχούς. 

δ') Άλλα ή κατά τδ Πρακτικό του 1812 απόφαση τροποποιή- 

σεως της προηγούμενης του Κοινού της Σύρου τού 1695, κατα την 
οποία τδ πωλούμ,ενο άκίνητο ώφειλε ν άποκόβεται με δύο άποκοφτά- 
δες καί έτσι νά γίνεται εφεξής ή πώληση χάριν μάλιστα της 
φτωχολογιάς δίχως αποκοπήν, παρουσιάζει ενδιαφέρον καί άπδ μια 
άλλη γενικώτερη μ,άλιστα άποψη. Συγκεκριμένως ή άπόφαση αύτή 
ούσιαστικά συμφο^νεϊ μέ την άρχική διάταξη τής 114 Νεαράς τού 
βυζαντινού αύτοκράτορα Λέοντος τού Σοφού, σύμφωνα μέ την οποία 
έπιτρέπεται στδν κύριον τού ακινήτου νά τδ πωλή κατ’ αρχήν σέ 
όποιαδήποτε τιμή άνεπικωλύτως τε και άνεπιφωνήτως, χωρίς δηλ. 
τήν τήρηση καμμιάς άλλης διατυπώσεως. Ό ίδιος όμως ό Λέων, απο¬ 

βλέποντας στήν προστασία των πτωχών καί ενδιαφερόμενος γι’ αυ¬ 
τούς, ώρισε στήν Νεαρά του νά μή ίσχύη καμμιά πώληση ακινήτων 
των πτωχών χιυρίς προηγούμενη εκτίμηση τής αξίας των καί βέ¬ 

βαια καταβολήν τού τιμήματος στδν κάτοχο τού κτήματος: εί γάρ ό 
πένης καϊ πτωχός και πράγματος μη ευπορών, βουλόμενος τδ οίκεϊ- 

ον έκποιήσασθαι ακίνητον...εί ούδέν ό πλησιάζων άναλάβηται, πάνν 
τη βασιλεία μου λογίζεται άδικον. Διό και διορίζεται πάσι τοΐς ά- 

πόροις και πτωχοϊς, τά μη δυνάμενα κατέχειν άκίνητα έκποιεΐσθαι 
αποτιμώ μένα1. 

Ή άποκοπή δηλ. τής αξίας τού πωλουμένου τμήματος, τήν 
οποία ή νεώτερη άπόφαση τού Βυζαντινού αύτοκράτορα καθώρισε 
ως προϋπόθεση, συνδυαζόμενη βέβαια μέ τήν καταβολή τού τιμήμα¬ 

τος στδν κύριο τού ακινήτου γιά νά προστατευθοΰν έτσι οί άποροι 
καί οί πτωχοί, καταργεΐται τώρα χάριν τής φτωχολογιάς, δηλ. γιά 
τδν ίδιο ακριβώς λόγο, καί αύτδ επειδή κατά τήν άπόφαση αί παρόν 
περιστάσεις ηλλαξαν καϊ φέρνει μεγάλην ζημίαν τής φτωχολογιάς. 

Τί είδους αλλαγές προέκυψαν ξαφνικά κατά τδ χρονικδ διάστη¬ 

μα μεταξύ τού 1695 καί 1812 ώστε νά έξαναγκασθοΰν ό υπογράφουν 
κοτζάμπασης, οί προεστοί καί οί λοιποί νά λάβουν αυτήν τήν άπόφα¬ 

ση περί καταργήσεως τής αποκοπής δεν δηλώνεται. Ή προβαλλόμε¬ 

νη αιτιολογία στδ έγγραφο δτι μέ τήν νέα ρύθμιση λείπουν οί ένοχλή- 

1. Βλ. προχείρως Σεβ. Χατζησεβαστου, Αστικόν δίκαιον, ενθ’άνωτ., 
σ. 85, όπου καί τά σχετικά κείμενα. * 
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σειζ και τά σφάλματα, αφορά προφανώς μόνον στδν έθιμικο κανόνα 
τής προτιμήσεως, ό όποιος ούσιαστικά εξακολουθεί ^νά παραμένη 
ίσνυρός, ενώ ή μεταγενέστερη απόφαση του 1827 των κοινοτικών 
άρχών τής Σύρου έξισώνει πλήρως τδ Πρακτικό τού 1695 και εκείνο 
τού 1812, παραγνωρίζοντας τδ γεγονός δτι ή κατάργηση τής αποκο¬ 
πής στδ τελευταίο πρός όφελος τής φτωχολογιάς, πού επιτρέπει 
έλεύθερη διαπραγμάτευση, είναι στοιχείο που διαφοροποιεί σημαντι¬ 

κά τήν ούσία τού έγγράφου έναντι των προηγουμένων. 
"Λς σημειωθή ότι τδ έθιμο τής άποτιμήσεως των κτημάτων 

προκειμένου νά πωληθοΰν ίσχυε πάντοτε προγενεστέρως καί μετα¬ 

γενεστέρους, εκτός ώρισμένων έξαιρέσεων σέ ειδικές περιπτώσεις και 
σέ περιωρισμένον τοπικώς χώρον. 

Τοδρα ώς πρός τήν ουσίαν τής καταργήσεως της αποκοπής 
επί πωλήσεων άκινήτων, τδ ούσιώδες στοιχεΐον τής άποφάσεως τού 
Κοινού τής Σύρου είναι ότι έπιδιώκει νά τήν έπιβάλη έπισήμως καί 
καθολικώς, γιά νά άπαλλάξη τούς συναλλασσομένους άπδ τά δεσμά 
της. Αλλιώς ή άποκοπή δέν ήταν καί τόσον δεσμευτική, αν του¬ 

λάχιστον κρίνη κανείς άπδ μεμονωμένες περιπτώσεις. Σέ μ,ίαν τέ¬ 
τοιαν συγκεκριμένην περίπτωση τήν καταργούσε ούσιαστικά ό ίδιος 
ό πωλητής, όταν έκρινε ότι τδ ύψος τού άπδ τήν άποκοπή προσ- 
διοριζομένου τιμήματος δέν άνταποκρινόταν στις άπαιτήσεις^του, δηλ. 

ήταν κατώτερο τής δικής του προσωπικής έκτιμήσεως, πράγμα που 
σημαίνει περαιτέρω ότι ή εμπιστοσύνη του στήν κρίση τού έκτιμητη 

ήταν σχετική. 
Έτσι σέ πληρεξούσιο έγγραφο τής 28^ Όκτωβρίου τού 1688 

άπδ τήν Νάξο, πού άφορά σέ πώληση μιας κάμαρας, δίδει ή ίδιο- 

κτήτρια (μέ τήν κόρη της) εξουσιοδότηση στδν σύντεκνό της νάβάλη 
δύο μαστόρονς (προφανώς κτίστες) νά τδ ποκόψουνε και ο,τι τ απο- 

κόψοννε στή ψυχή τωνε κ' εις φόβον Θεοϋ καϊ άν τ'άποκόψουνε πάρα 
πάνω από τά είκοσι πέντε ρεάλια, καλά, είδε μή και είναι πάρα κάτω 
νε μή μπορή νά τδ δώση. Προηγουμένως ή ίδιοκτήτρια δηλώνει ότι. 

ά θέλουσι οί κολλητεράνοι νά τήν έπάρουσι, καλά, εί δέ μή και βρεθη 
άλλος κάνεις σ’ δλον τδ ύστερο και τήν έπάρη, άς μήν έχουσι παρά¬ 

πονο1. 

1. Βλ. Αναστασίας Σιφουνιού - Καράπα, Γεωργίου Ροδολάκη, 
Λυδίας Άρτεμιάδη, Ό Κώδικας τού νοταρίου Νάξου Ίωάννου Μηνιατη 
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Λεπτομερέστερα εκτίθενται, τά πράγματα κατά τήν σύνταξη 

του πωλητηρίου έγγραφου, πού ακολουθεί λίγες μέρες άργότερα, στις 

11 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Κατά το έγγραφο αύτό δίδεται στο 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή εξουσία να πονλήσην την κάμαραν, άλ¬ 

λα να μην ήμπορήν να τη δώσην λιγώτερον άπδ τά εΐκοσιν πέντε ρεά- 

λια. Όρίζεται έκτιμητής ένας αντί δύο, δ μαστροΜανώλης ό Ροδί¬ 

της, δ κτίστης, ό όποιος την άνωθεν κάμαρα έπόκοψεν τηνε ρεάλια εΐ- 

κοσιν. Σέ έμφανισθεΐσα υποψήφια άγοράστρια ό εξουσιοδοτηθείς άρ- 

νήθηκε νά την πωλήση λόγω τής δεσμεύσεως πού είχε άπο την νοι¬ 

κοκυράν του σπιτιού νά μην δώση λιγώτερον άπο τά εΐκοσιν πέντε 

ρεάλια, μιάν τιμήν προς την οποίαν ή ένδιαφερομένη άγοράστρια 

αναγκάζεται τελικά άδιαμαρτυρήτως νά συμφωνήση, άφοΰ όμως καί 

οί κολλητεράνοι, πού ρωτήθηκαν άν θέλουν νά την αγοράσουν, εΐπα- 

σιν πώς δεν την θέλον και νά την μπάρην ή ώς άνω άγοράστρια. Την 

άλήθεια των λεγομένου καί πραττομένων οί κολληταράνοι και δ άπο- 

κοφτης βεβαιώνου έμπροσθεν των ύπογραφόντων μαρτύρων1. 

Άπο όσα έκτίθενται στά έγγραφα αύτά είναι εμφανής ό υπαι¬ 

νιγμός γιά τήν ισχύ του εθιμικού κανόνα τής προτιμήσεως, όπως 

όμως καί ό καθορισμός τής τιμής του άκινήτου χωρίς τήν δέσμευση 

τής άποκοπής, ή οποία ούσιαστικά άλλ’ όχι έπισήμως, όπως στήν 

άπόφαση του Κοινού τής Σύρου, καί έμπράκτως στήν ιδιωτική αυτή 

συναλλαγή κατά κάποιον τρόπον καταργεΐται. 

ΣΤΕΦ. Δ. ΗΜΕΛΛΟΣ 

1680-1689, Έπετ. Κέντρ. Έρεύν. Ίστορ. Έλλ. Δικαίου (Ακαδημία Αθηνών) 

29-30 (1982-1983), έν Άθήναις 1990, άρ. 792. 

Ι.Ένθ’άνωτ., άρ. 791. 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

Θεωρείται άποδεκτό άπο τήν σύγχρονη έπιστήμη πού εξετάζει 

τον άνθρωπο, καί όπως φαίνεται όρθώς, ότι τά αισθήματα, τά δια¬ 

νοήματα άλλά καί οί διάφορες εκδηλώσεις των ένδιαφερόντων τού άν- 

θρώπου έξαρτώνται άπο τή λειτουργία τού εγκεφάλου, οπότε μπο¬ 

ρούμε νά οδηγηθούμε στήν πεποίθηση ότι όλα έπίσης προσδιορίζονται 

άπο τον τρόπο μέ τον όποιο άντιλαμβάνεται τό μυαλό τού άνθρώπου 

τά άντικείμενα. Αύτός ό τρόπος δεν σχετίζεται προφανώς μόνο μέ τή 

λογική. Άλλωστε γίνεται παραδεκτό άπο τήν καθημερινή πρακτική 

ότι πολλοί έχουν κάνει λάθος άφού θεωρούν ώς πραγματικό κάτι πού 

δεν είναι. Αύτό άκριβώς μπορεί νά παρατηρηθεί καί στις λογικές, 

στήν ουσία μή πραγματικές, διαιρέσεις καί κατατάξεις. Σέ μία, ομοί¬ 

ως έσφαλμένη, κατά τήν κρίση μου, διάκριση, χωρίστηκε ό κόσμος σέ 

ανατολικό καί δυτικό, έπειδή αύτή άναφέρεται σέ σημεία τού όρίζοντος 

καί μόνον. Αντίθετα, θεωρώ ότι ορθότερος θά είναι ό χωρισμός, άν 

γίνει μεταξύ εκείνων πού δέχονται τή μοναδική άλήθεια, από εκείνους 

πού πρεσβεύουν ότι υπάρχει άντιπαλότητα μεταξύ τού καλού καί του 

κακού, καί άπο έκείνους οί όποιοι δέχονται ότι ή λογική δέν μπορεί 

νά εφαρμοστεί παρά μόνο σέ υλικά πράγματα. Αύτός ό χωρισμός δέν 

άφορά σέ πολιτισμούς, άλλά όντως σέ διαφορετική λογική άντίληψη 

τών πραγμάτων καί τών όντων. 

Ή προσέγγιση τής μοναδικής άρχής, κατά τήν οποία όλα προ¬ 

έρχονται άπο αύτή, συντελεί στή διαμόρφωση τής άντιλήψεως ότι ό 

βίος τού άνθρώπου είναι προκαθορισμένος. Κατά συνέπεια ή ζωή κι¬ 

νείται σέ μία άδιάψευστη ένότητα θείων προορισμών καί συναφών 

ενεργειών τών άνθρώπων. Στήν περίπτωση τού δυϊσμού διακρίνεται, 

σέ νεώτερες έποχές, μιά συνεχής άντιπαλότητα μεταξύ τής μιας καί 

τής άλλης, ή μεταξύ τού καλού καί τού κακού. Αύτή πάντο^ς ή διά¬ 

κριση χαρακτηρίζει τό δυτικό κόσμο ήδη άπο τής έποχής τού Αύγου- 

στίνου. Στο πλαίσιο αύτό πρέπει νά ένταχθεί καί ή δυτική άντίληψη 

περί τής θεότητας. Αντίθετα στον κόσμο εκείνο πού υπάρχει ή άντί¬ 

ληψη περί τής άδυναμίας έφαρμογής τής λογικής έκτος τών φυσικών 
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πραγμάτων, υπάρχει πνευματική ελευθερία και κατά συνέπεια αμφι¬ 

σβητείται ό οποιοσδήποτε προκαθορισμός των ένεργειών του ανθρώ¬ 

που. Σέ καιρούς που ή άντίληψη περί τής μοναδικότητας του προσώ¬ 

που δεν είναι ρωμαλέα, παρουσιάζονται στους άνθρώπους τάσεις συγ¬ 

κρητισμού και έκλεκτισμου για τη συγκρότηση ένός πλαισίου εξετά¬ 

σεων του κόσμου. Άλλα ένα παρόμοιο κατασκεύασμα δεν μπορεί παρά 
νά όδηγεΐ στην αποδοχή τού πλασματικού ως πραγματικού. 

Σήμερα έχει επιτευχθεί ή Ε.Ε., στήν όποια μπορεί νά θεωρηθεί 
ότι ό δυϊσμός τής αντιπαλότητας, που άνθεϊ στον δυτικό κόσμο, ενώ¬ 

θηκε με τήν τριαρχία, τής συνεργασίας, τήν άντίληψη δηλαδή που 
έδώ και 2500 χρόνια έπικρατεΐ στήν Ανατολή. Ωστόσο όμως ή αρχή 
τής πλειοψηφίας, σέ θέματα που άπτονται τής πνευματικής ζωής, δεν 
φαίνεται νά είναι στά υπέρ τής τελευταίας. Έπιχειρεΐται έπίσης προ¬ 

έκταση τής ένοόσεως μέ τήν αποδοχή του ένισμοΰ, τής απόλυτης δη¬ 

λαδή αλήθειας, που διαποτίζει τον μουσουλμανικό χώρο. Τά πράγμα¬ 

τα φαίνεται πώς δέν είναι εύκολα, αν πρόκειται νά μιλάμε όντως γιά 
ένωση, άφοΰ οι διαφορετικές τοποθετήσεις, αν μείνουν, οδηγούν έπί¬ 

σης σέ ένα πλασματικό περιβάλλον, έκτος και άν έπιτευχθεΐ ή όμο- 

γενοποίηση. Ωστόσο, παρά τό ότι αυτή ή κατάσταση είναι ζητού¬ 

μενη, δέν έχει άκόμη έπιτευχθεΐ. Κατά συνέπεια, αυτός που θά ζεΐ σέ 
ένα περιβάλλον στο όποιο δέν θά μπορεί νά δώσει διέξοδο στα όνειρα 
τά όποια τον ώθησαν νά μπει σ’ αύτό, τότε ασφαλώς θά ζεΐ σέ ένα 
πλασματικό περιβάλλον.Έτσι λοιπόν τό ζήτημα δέν είναι άν μπορεί, 

άφοΰ μπορεί, ό οποιοσδήποτε νά μεταστραφεΐ άπό τή μία άντίληψη 
στήν άλλη, άλλά άν, άπό τή στιγμή που θά γίνει προσήλυτος στήν άλ¬ 

λη άντίληψη, μπορεί νά κρατήσει κάποιους πολιτιστικούς στόχους, ή 
κάποιες προοπτικές και έπιδιώξεις οί όποιες θά άναφερονται στην 

διαφορετική κοσμ,οθέαση. 

Στο πλαίσιο που έχει τεθεί προηγουμένως περί τής διαφοράς 

τών άντιλήψεων, και μεταστροφής άπό τήν μία στήν άλλη, θά γίνει 
έδώ λόγος γιά έπιλογές και έκτιμήσεις, μέ άναφορά στις άντίστοιχες 
του Βησσαρίωνος. Αυτός, όπως είναι γνωστό, άφοΰ έγκατέλειψε τό 
τριαρχικό πεδίο τής έλεύθερης έπιλογής και σκέψεως, άσπάστηκε τή 
δυϊστική άντίληψη, περ'ι τής πάλης μεταξύ δύο άντιθέτων καταστά¬ 

σεων. Πρόκειται περί τής κοσμοθεάσεως έκείνης στήν οποία άναγνω- 

ρίζεται ότι τό καλό και τό κακό, όχι μόνον υπάρχουν, άλλά άντιμα- 

χονται μεταξύ τους, αυτή μάλιστα ή διαπάλη σέ πολιτικό έπίπεδο φα- 
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νερώνεται ως ή άντίστοιχη μεταξύ άρχής και άρχομένων, ή έξουσίας 
και υποταγής. Θά περιορισθεΐ πάντως ή προσέγγιση σέ έπιλογές και 
έκτιμήσεις που άναφερονται σε ζητήματα λογικής, σε αντίστοιχες 
πολιτικές και σέ έκεΐνες που άφοροΰν στήν διατήρηση τής ταυτότητος 

του προσώπου. 

Λεκτικοί τύποι και ουσία. 

Σχεδόν όλοι, όσοι έχουν άσχοληθεΐ μέ τήν καταγραφή νοημά¬ 

των, συμφωνούν ότι δέν υπάρχει άκριβής ή πλήρης άντιστοιχία μετα¬ 

ξύ λέξεων και πραγμάτων.Έτσι άναγνωρίζεται, όχι μόνο στον κόσμο 
τής μικροφυσικής, ότι πολλές φορές κάποια πράγματα είναι άπροσ- 

διόριστα. Αύτό άκριβώς όδηγεΐ στή διαπίστωση ότι ή λογική δέν 
μπορεί νά περιλάβει τά πάντα στά άντικείμενα τών ένδιαφερόντων 
της. Ή ταυτότητα π.χ. του φωτός δεν είναι σταθερή, εφοσον άλλοι 
θεωρούν ότι αύτό είναι κύμα και άλλοι ότι είναι ποσότητα. Κατ επέ¬ 

κταση δέν μπορούμε νά πούμε ότι αύτό είναι έτσι ή διαφορετικά, δε¬ 

δομένου ότι πάντοτε θά μάς διαφεύγει ή ποιότητά του. Συναφές και 
οπωσδήποτε περισσότερο άδιευκρίνιστο είναι το ζητημα τής θεότητας, 

άπόδειξη ότι γιά τήν κατανόησή της είναι άναγκαία τόσο ή καταφα¬ 

τική οσο και ή άποφατική προσέγγιση. Άκριβώς γι’ αυτόν το λογο ή 
θεότητα κεΐται έκτος τών ορίων τής λογικής. Ετσι λοιπον, άν κάποιος 
έπιχειρήσει νά υποτάξει τή θεότητα στή λογική, αύτός άσφαλώς, 

όπως ό Βησσαρίων, θά βρίσκεται σέ έναν πλασματικό περιβάλλον. 

Πολλοί κατά καιρούς άλλαξαν θρήσκευμα, πλην όμως στην 
περίπτο^ση του Βησσαρίωνος, αύτή ή μεταστροφή, έχει μία μοναδι¬ 

κότητα. Ό λόγος έστιάζεται στο ότι, ένώ είχε άποκλειστικο έργο 
τήν διαφύλαξη τής Ορθοδοξίας, άλλαξε και άσπάστηκε τήν ρωμαιο¬ 

καθολική άντίληψη περί τής θεότητας. Παραλλήλως έπεχείρησε νά 
δικαιολογήσει αύτή τή στάση του μέ προσφυγή σέ γραμματικούς 

τύπους. 
Ή μεγάλη διαφορά μεταξύ τής άνατολικής και τής δυτικής έκ- 

κλησίας έστιάζεται, ώς γνωστόν, στην παραδοχή απο την δυτικ/] Εκ¬ 

κλησία, ότι τό Άγιο Πνεύμα έκπορεύεται και άπό τον Υιό. Πρόκειται 
γιά τήν γνωστή προσθήκη του ίιΐίοηιιβ στο σύμβολο τής Νίκαιας. Σε 
μία πρώτη ούσιαστική προσέγγιση μπορεί κανείς νά θεωρήσει ότι με 
τήν προσθήκη γίνεται άκύρωση τής τριαδικής θεότητας και κατα- 
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φάση τής διφυίας. Στην προκειμένη περίπτωση ό Βησσαρίων, γιά 
νά δικαιολογήσει την στάση του, βιάζει τά δρια τής λογικής σέ προ- 

κρούστεια κλίνη. Ακυρώνει τδ υπέρλογο μέ τδ νά έξισώσει καί νά 
υποτάξει τά πάντα στη λογική. Επειδή πάντως τίποτα δεν μπορεί, σέ 
καθημερινή βάση νά δεχθεί κάποιος αβασάνιστα, πρέπει νά λεχθεί 
πώς δεν δέχτηκε αυτομάτως ό Βησσαρίων τήν άποκάλυψη τής άλη- 

θείας γιά τήν γνώμη του, αλλά είχε άπορρίψει καί άλλες ορθόδοξες 

παραδοχές. 

Οί στιγμές του πένθους, λόγω τής παρουσίας του θανάτου, 

οδηγούν, όπως είναι γνωστό, τδν άνθρωπο σέ μία φιλοσοφική, που 
σημαίνει πραγματική αντιμετώπιση των θεμάτων. Σέ μία άντίστοιχη 
περίπτωση ό Βησσαρίων υποστηρίζει δτι «ό άνθρωπος αγαπάει έκ 
φύσεως πάρα πολύ τή ζωή καί άπεχθάνεται σέ κάθε περίσταση (έτι 

καί νυν) τδν θάνατο» (Μονωδία Εις Θεοδώραν Κομνηνην (Σιδεράς) 

354, 10-12). Στή συνέχεια αντιδιαστέλλει κάπως τήν παρούσα ζωή μέ 
τήν μέλλουσα, αλλά γιά νά υποστηρίξει τήν παρούσα. Γράφει λοιπδν 
δτι «αν καί δέν προτιμάται ή παρούσα σέ σύγκριση μέ τή μέλλουσα», 

έντούτοις, παρόλο ότι ή παρούσα ζωή είναι γεμάτη μέ συμφορές, 

«όμως οί περισσότεροι θά προτιμούσαν νά ζοΰν συνεχώς καί νά μήν 
άποθάνουν καί νά μήν άπολαύσουν τά αιώνια αγαθά, αν κάποιος τους 
έδινε τή δυνατότητα νά διαλέξουν» (αύτ., 12-16). 

Στήν προκειμένη περίπτωση, αν αυτή ή τοποθέτηση, μπορεί νά 
θεωρηθεί δτι χαρακτηρίζει τδν βίο καί τήν βιωτή του άνθρώπου, τότε 
έρμηνεύει τήν άρνητική σχέση του μέ τά καταπιστεύματα τής Ανα¬ 

τολικής θρησκευτικής παραδοχής. Ώς γνωστόν, κατά τήν άνατολική 
διδασκαλία θεωρείται πρόσκαιρος ή παρούσα ζωή καί πραγματική ή 

μέλλουσα. 

Σχετικά μέ τήν αποδοχή τής προσθήκης στδ Σύμβολο τής Πί- 

στεως, κρίνεται σκόπιμο νά ύπομνησθεΐ δτι ή καινοφανής διδασκα¬ 

λία περί τής έκπορεύσεως του Άγ. Πνεύματος καί έκ του Υίοΰ, είχε 
αναφανεί άρχικώς στήν Ισπανία. Ωστόσο, δχι μόνο ή άνατολική παρά¬ 

δοση, άλλά καί εμπνευσμένοι συγγραφείς τής δυτικής εκκλησίας, 

είχαν υποστηρίξει, δτι τδ άγ. Πνεύμα εκπορεύεται μόνον έκ τού Πα- 

τρός. Άλλωστε ήταν παρόντες στις Οικουμενικές συνόδους, όταν δια¬ 

μορφώθηκε τδ σύμβολο τής Νίκαιας. Ό Βησσαρίων, στήν προκει¬ 

μένη περίπτωση, έπίσκοπος μάλιστα τής Νίκαιας, θεο^ρεί πώς τδ ζή¬ 

τημα τής θεότητας έξισώνεται μέ ενα»λεκτικό ζήτημα, που έστιά- 
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ζεται στή σημασία δυό προθέσεων. Προφανώς γίνεται μετατόπιση 
τού ζητήματος, δεδομένου δτι δέν καταφάσκεται πλέον μέ τήν παρα¬ 

δοχή τού ΓΊΙΐοφίβ τδ ύπερλογικδ έν σχέσει πρδς τήν θεότητα, άλλά 
αναιρείται ή ύπαρξή της, αφού τδ ένα πρόσωπο οφείλει τήν παρου¬ 

σία του στά δυδ άλλα. Στήν περίπτωση αυτή, όπως έλέχθη, αύτδ υπο¬ 

βιβάζεται, ένώ τά άλλα δυδ αναβαθμίζονται. Κατά τδν τρόπο λοιπόν 
αύτδ έξαίρεται ή δυαρχία, καί, κατ’ έπέκταση, αναιρείται τδ τρια¬ 

δικό τής θεότητας. Έτσι ή άποδοχή τής προσθήκης οδηγεί ασφαλώς 
σέ μία δυαρχία τού Πατρδς καί τού Υιού ώς έκπορευτών τού Άγ. 

Πνεύματος, άλλά καί σέ υπόταξη τής Άγ. Τριάδος, άφοΰ τδ γ' πρό¬ 

σωπο είναι κάτω από τά άλλα δύο. Αυτή ή προσθήκη έπεκυρώθη άπδ 
τήν έν Τολέδω συνελθοΰσα σύνοδο τδ 547. Εκεί έγινε δεκτό δτι τδ 
άγ. Πνεύμα α ραΐτε ΕΐΙΐοηιιβ ρνοεβάίΐ (Στεφανίδου, Έκκλ. Ίστ., 267). 

Μέ τδν τρόπο αύτδ προφανώς διακρίθηκε ή Δύση άπδ τήν Ανατολή, 

ή οποία διάσταση κατέστη πλέον έμφανής διά τής άναρρήσεως τήν 
4ην Δεκεμβρίου του 800 τού Καρόλου στδν θρόνο τής όνομασθείσης 
Δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μέ τήν συνέργεια βεβαίως του 
Πάπα Δέοντος Γ'. Στήν συνέχεια υιοθετήθηκε έπίσης ύπδ τού Κα¬ 

ρόλου άρχικώς, ή αιρετική διδασκαλία που άφορά στδ ΡΠΐοί^αβ, και 
άναγνωρίσθηκε τδ 809 (Στεφανίδου, Έκκλ. Ίστ., 299), ώς έπίσημη 
διδασκαλία τής παπικής έκκλησίας.Έτσι τδ 1054 δέν έγινε ό χωρισμός 
τής Δύσεως άπδ τήν Ανατολή, απλά έπισφραγίσθηκε αυτός που είχε 

συντελεσθεΐ νωρίτερα. 

Ή άναγωγή τού λόγου περί τής ούσίας τής θεότητας σέ αντί¬ 

στοιχο περί τής σημασίας τών λέξεων δικαιολογεί, κατά τον Βησ¬ 

σαρίωνα, τήν άποδοχή τής δυτικής έκδοχής. Υποστήριξε δηλαδή δτι 
ή χρήση τής προθέσεως διά άπδ πολλούς Πατερες τής εκκλησίας, 

όταν άναφέρονται στδ έργο του Χριστού, μπορεί να περιλαβει και 
τήν έκπόρευση τού αγίου πνεύματος. Κατά συνέπεια είναι δυνατόν 
νά γίνει δεκτή ή έκπόρευση καί έκ τού Υιού. Όμολογεί μάλιστα, σε 
μία έπιστολή του ό Βησσαρίων, οτι πείσθηκε πως δεν υπάρχει διαφο¬ 

ρά τής προθέσεως έκ καί τής διά, στήν έν γένει παράδοση τής Εκ¬ 

κλησίας, προκειμένου περί τής έκπο ρεύσεως τού Άγ. Πνεύματος. 

Κατά συνέπεια πρέπει νά γίνει δεκτό πως εκ τιατρος και υιόν εκτιο- 

ρεύεται τδ πνεύμα τδ άγιον (Πρδς Αλέξιον Λασκαριν (ΟβγκΚΙ), 4, 111, 

4-5). Δέν θά έπιχειρηθεΐ ανάλυση, άλλωστε όσοι γνωρίζουν ελληνι¬ 

κά, είναι σέ θέση νά διακρίνουν ότι ή πρόθεση εκ σημαίνει την προ- 
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έλευση, ενώ ή δια το μέσο. Το ένδιαφέρον στην προκειμένη περί¬ 

πτωση παρουσιάζεται στην αναίρεση των δυνατοτήτων τής έλληνί¬ 

κης γλώσσης. 

’Άν τδ επιχείρημα έστιαζόταν στην έν γένει άδυναμία τής γλώσ¬ 

σης νά φανερώσει την ούσία τής θεότητας, όταν δεν υπάρχουν αντί¬ 

στοιχοι λεκτικοί τύποι, δεν θά μπορούσε εύκολα κάποιος νά άρνηθεί 
τό επιχείρημα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση, πού αφορά στη 
χρήση τής ελληνικής γλώσσης, είναι γνωστό ότι οί όροι ούσία και 
υπόσταση, έχουν βοηθήσει στην κατανόηση τής σχέσεως των προσώ¬ 

πων τής Αγίας Τριάδος. Κρίνεται σκόπιμη ή αντιδιαστολή τής έλ- 

ληνικής από την λατινική, διότι ή δεύτερη είχε ενα τύπο, τον ορο 
8ΐι1)δΙίίηΐΊ£ί, τόσο γιά την ούσία, όσο και γιά την υπόσταση. Όπως έχει 
σχετικώς παρατηρηθεί, ή γλώσσα των Λιβύων, άλλά και των Ρω¬ 

μαίων και των δυτικών, κατά τούς παλαιούς χρόνους, επειδή ήταν 
βάρβαρη, δεν μπορούσε νά ξεχωρίσει τήν ούσία άπό τήν υπόσταση, 

γιατί είχε μία λέξη και γιά τις δυό. Αποτέλεσμα νά θεωρεί τρεις δια¬ 

φορετικές υπάρξεις στήν Άγ. Τριάδα (Αναστασίου Σιναίτου, Όδηγον 
ια', ΡΟ 89, 193ΑΒ). 

Κατά τήν αντίστοιχη ελληνική προσέγγιση γίνεται δεκτό ότι 
ή ούσία, πού είναι μ.ία, αφορά στή θεότητα τών τριών προσώπων, 

καί ή υπόσταση στά ξεχωριστά γνωρίσματα ένός έκάστου τών προ¬ 

σώπων. Παρά τήν απλότητα τής εκφοράς, στο βάθος μιλούμε γιά 
άναίρεση λογικών άρχών, όπως φαίνεται σε έγκυρη διατύπωση τού 
ορισμού τής Άγ. Τριάδος. Κατά τό δεύτερο Θεολόγο τής εκκλησίας 
ή Τριάς σννίσταται διηρημένως και διαιρείται άδιαιρέτως (Γρηγορίου 
Θεολόγου, Εις τό άγιον Φως, Λόγ., 39 'β, (ΡΟ 36, 13450Ό). Ή δια¬ 

τύπωση αύτή οδηγεί στήν παραδοχή οτι τό ένα είναι ίσο με τά τρία, 

άλλά καί τά τρία είναι ίσα με τό ένα. Γιά νά είναι αύτή ή προσέγγιση 
φανερή, χρησιμοποιείται ή λογικότερη φραστική εκφορά περί τής 
τριαδικής θεότητας, σύμφωνα με τήν οποία θεωρείται πώς είναι ή έν 
Τριάδι Μονάς, ή ή Μονάς έν Τριάδι. Δεν χρειάζεται νά είναι κάποιος 
έγκρατής τής λογικής, γιά νά άντιληφθεί ότι έδώ αναιρείται ή αρχή 
τής ταυτότητας τής άντιφάσεως καί έκείνη τής τού τρίτου άποκλί- 

σεως. Πρόκειται γιά τό γνοί>ρισμα πού άναφέρθηκε, σύμφωνα με τό 
όποιο ή λογική δεν μπορεί νά έφαρμόζεται παρά μόνο στά άπτά πράγ¬ 

ματα. Εκεί καί μόνον εκεί ισχύει ή αρχή τής ταυτότητας καί όχι 
έδώ όπου τό ένα ίσοΰται μέ τό τρία καςί άντιστρόφως. Στήν προκει- 
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μένη περίπτωση ή λογική προσέγγιση τής δυτικής διανοήσεως, σέ 
σχέση μέ τήν θεότητα πού ήταν τό κρίσιμο ζήτημα, στηρίζεται στο 
δυαδικό σύστημα, όπου ισχύει είτε τό Α είτε τό όχι Α. Αντίθετα, ή 
ορθόδοξη αντίληψη υπερβαίνει, λόγω τής τριαρχίας τήν δυαδικότη- 

τα, έφόσον έδώ χρειάζεται ή άδιάστατη συνεργασία τών τριών προ¬ 

σώπων. Αύτό σημαίνει πώς άπό τήν στιγμή πού θά αρθεί ή αντί¬ 

φαση, ώς τρόπος κρίσεως τών άφορώντων στήν θεότητα, κατ άνα- 

λογία καί στά άλλα έπιμέρους ζητήματα, σημαίνει πώς όπου δέν θά 
έφαρμόζεται ή διαρχική προσέγγιση θά έμφανίζεται μεγαλύτερη έλευ- 

θερία συναγωγής συμπερασμάτων. 
Αν γυρίσουμε στο ζήτημα περί τής ποιότητος τού φωτός, 

τόσον αύτός πού δέχεται ότι αύτό άποτελεΐται άπό μικρές ποσότητες 
ένεργείας, οσο καί ό άλλος που δεχεται οτι είναι κύμα, επειδή, όπως 
υπαγορεύει ή λογική, θά είναι τό ένα ή τό άλλο, σύμφο^να μέ τά συμ¬ 

περάσματα τής έπιστήμης θά βρίσκονται κυρίως σέ ένα πλασματικό 
περιβάλλον. Αντίθετα, στήν προκειμένη περίπτωση, όπως καί σέ αντί¬ 

στοιχες, αύτός πού θά δέχεται ότι δέν ισχύει ή αρχή τής άντιφάσε¬ 

ως, έπειδή τό έξεταζόμενο είναι έκτος λογικής, θά βρίσκεται, έξαιτίας 

τού ότι αύτό πού λέει είναι αντίστοιχο μέ έκείνο πού υπάρχει, σέ 
πραγματικό περιβά?Δον. Όπως είναι φυσικό, εύκολα μπορεί κανένας 
νά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ό Βησσαρίων, στην προσπάθεια 
του νά δικαιολογήσει τή στάση του, άφησε τό πραγματικό, καί απο¬ 

δέχτηκε τό πλασματικό περιβάλλον. 

Ωστόσο πριν νά γίνει λόγος γιά τις αναποτελεσματικές συμ¬ 

περιφορές σέ όποιοδήποτε πλασματικό περιβάλλον, κρίνεται σκόπιμο 
νά έξετασθεί άρχικώς, μέ κριτήριο τήν ήθική, ή πορεία τής αποδοχής 

τής προσθήκης άπό τον Βησσαρίωνα. 

Ή αποδοχή τής προσθήκης. 

Είναι έπιτρεπτή, γιά κάθε άνθρωπο η αλλαγή γνώμης, και πε¬ 

ποιθήσεων γεγονός πού παρατηρεΐται σε όλες τις εποχες. Οι λογοι 
πού τήν έπιβάλλουν είναι γνωστικοί, πολίτικοι, οικονομικοί, αλλα και 
συνειδήσεο,ίς. Προφανώς οι τελευταίοι έχουν υπέρ τους τ/)ν έλευθερ/) 

βούληση έκείνου πού ένσυνείδητα αποφασίζει. Ετσι μπορούμε να 
πούμε πώς δέν είναι έπιμεμπτή μία τέτοια συμπεριφορά. Αντίθετα 
όλοι θεωρούν πώς είναι άδύνατο νά καταταγεΐ μεταξύ τών ήθικών 
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πράξεων μία καταναγκαστική αλλαγή. Ακόμη κατώτερη στην κλίμα¬ 

κα των άξιων πρέπει νά θεωρηθεί μία αλλαγή πεποιθήσεων, όπως 
π.χ. στα θέματα τής θρησκείας, όταν αύτή γίνεται άπό ιδιοτέλεια ή 
υστεροβουλία. 

Για λόγους ιστορικούς θά πρέπει νά άναφερθεΐ ότι στη σύνοδο 
τής Φερράρας-Φλωρεντίας (1439-1441) υπέγραψαν άρκετοί, μεταξύ 
αυτών και ό Βησσαρίων, τον τελικό "Ορο τής συνθήκης. Μέ υπομονή 
και ακρίβεια ό Συρόπουλος περιγράφει τά γεγονότα τής Συνόδου, ή 
οποία κατέληξε στήν Ένωση των έκκλησιών. Στο έργο του θά βρει, 
ακόμη και ό άναγνώστης πού δεν έμ.βαθύνει σε νοήματα και κατα¬ 

στάσεις, πώς ή υπό των άνατολικών αποδοχή τήςΈνώσεως, όσων βε¬ 

βαίως υπέγραψαν, έγινε κάτω άπό άφόρητες πιέσεις του Αύτοκράτορα 
και παράλληλες στερήσεις στοιχειωδών πραγμάτο.>ν υπό του Πάπα 
Εύγενίου. Κατά συνέπεια δεν ήταν αύτή πράξη ελεύθερης έπιλογής. 

Ένας ρωμαιοκαθολικός ιστορικός ό .ΓοδβρΗ ΟϊΙΙ, επειδή δεν μπορεί νά 
άρνηθεΐ τά γεγονότα, σε ένα έργο του πού άναφέρεται στήν Σύνοδο, 
περιγράφει τις άσφυκτικές πιέσεις πού άσκήθηκαν γιά τήν έπίτευξη 
του στόχου τής Ένώσεως. Επειδή μάλιστα έτσι έχουν τά πράγματα, 

δεν φαίνεται περίεργο πώς οι περισσότεροι άπό τούς ύπογράψαντες, 

όταν γύρισαν στά πάτρια εδάφη, καί, όμολογουμένως έτυχαν τής υπο¬ 

δοχής, ή οποία, κατά τήν τότε κοινωνία, τούς ήρμοζεν, άρνήθηκαν 
τήν υπογραφή τους. Αντίθετα ό Βησσαρίίυν, όχι μόνο δεν άρνήθηκε 
τήν παραδοχή του, άλλά έγκατέλειψε τήν πρωτεύουσα τής Ανατολής, 

άφου προτίμησε νά πάει στή Δύση. 

Είναι εύκολο νά υποστηρίξει κάποιος πώς, άφοΰ τό κλίμα 
ήταν βαρύ, δεν μπορούσε νά μείνει στήν Κωνσταντινούπολη, όπως 
άλλωστε θά κάνει άργότερα και ό ένωτικός Πατριάρχης πού έξελέγη 
μετά τον θάνατο του προηγουμένου πατριάρχου Ιωσήφ. Ωστόσο οί 
πραγματικές συνθήκες άφαιροΰν τήν δυνατότητα νά άποδοθοΰν στον 
Βησσαρίωνα φόβοι και επιβάλλουν νά άναζητηθοΰν άλλοι. Αμέσως 
λοιπόν μετά τήν υπογραφή του "Ορον, λόγω τής στάσεώς του, όχι 
μόνον δεν άρνήθηκε τήν υπογραφή του, άλλά αντίθετα άποδέχτηκε 
και ετήσια έπιχορήγηση άπό τον Πάπα. 

Είναι λογικό νά θεωρηθεί πώς ή πληρωμή γιά άλλαγή τών θρη¬ 

σκευτικών πεποιθήσεων, δεν μπορεί νά χαρακτηρίσει άποδεκτή τήν 
πράξη του. "Οπως είναι γνωστό θεωρήθηκε ό Βησσαρίων εγκρατής 
τών δογματικών θέσεων τής Εκκλησίας και γιά τό λόγο αυτό έλαβε 

μέρος στή Σύνοδο. Άλλά, όπως έλέχθη ήδη, άλλαξε πεποιθήσεις. 

Στις άνθρώπινες κοινωνίες επαινούνται συνήθως έκεΐνοι πού έχουν 
κριτήριο τής έπιλογής τους τήν αρετή. Θυμίζω οτι ορίζεται, άπό τον 
Αριστοτέλη, ή άρετή, ώς μιά συνήθεια επαινετή (Ήθικ. Νικομ., 

1106Γ 36). Λογικά θά πρέπει νά παραδεχθούμε ότι ό έπαινος τών 
πράξεων κάποιου πρέπει νά γίνεται άπό τό περιβάλλον του. Κατά 
συνέπεια στή ζωή ενός ορθοδόξου μοναχού, αρετές θά είναι έκεΐνες, 

οί όποιες ύπαγορεύονται άπό τή μακραίωνη κωδικοποίηση τών κανό¬ 

νων τού άνατολικοΰ μοναχισμού. Σέ καμία περίπτο^ση δέν μπορεί νά 
θεωρηθεί άρετή ό χρηματισμός, όπως συνέβη στήν περίπτωση τού 
Βησσαρίωνος. Ό Πάπας ύποσχέθηκε πώς θά έδινε έτήσια έπιχορή¬ 

γηση στον Βησσαρίωνα πού θά άνερχόταν σέ 300 φλορίνια, άν έμενε 
στήν Κωνσταντινούπολη καί 600, άν έπέστρεφε στήν Ιταλία, γιά 
νά ένταχθει στήν παπική αυλή. Έτσι ό Βησσαρίων έπέστρεψε στήν 
διπολική Δύση. Στήν προκειμένη περίπτωση άντάλλαξε τήν θέση 
περί τής άδυναμίας τής λογικής νά έφαρμόζεται στή θεότητα καί 
άποδέχτηκε ότι τό βασίλειο τής λογικής περικλείει τά πάντα 

Παρουσιάζονται κατά καιρούς στις κοινωνίες πρόσωπα τά ό¬ 

ποια, έπειδή υπερτονίζουν τήν άξια τους, δέν έναρμονίζονται μέ τήν 
άντίληψη πού έχουν οί άλλοι γιά αύτούς. Παραβλέπουν όμως έτσι ένα 
κοινωνικό κανόνα, ό όποιος άπαιτεΐ ή γνώμη πού έχεις γιά τον εαυ¬ 

τόν σου, νά μήν άφίσταται έκείνης πού έχουν οί άλλοι γιά σένα. Στήν 
περίπτωση λοιπόν πού κάποιος θεωρεί ότι άξίζει περισσότερο άπό 
ό,τι τού άναγνωρίζει ή κοινωνία στήν όποια ζεΐ, αισθάνεται ότι πνί¬ 

γονται σέ αύτήν τά όνειρά του καί επιζητεί διεξόδους. Κατά τήν έν¬ 

νοια αύτή είτε θά μείνει σέ αύτό τό περιβάλλον, τό όποιο θά τό θεω¬ 

ρεί κατώτερο τής άξίας του καί θά επιχειρεί, μέ τήν φαντασία του νά 
τό αλλάξει, ή θά έπιζητήσει νά βρεθεί σέ κάποιο άλλο, τό όποιο, κατά 
τήν κρίση του έπίσης, θά αναγνωρίζει τήν υπεροχή του. Έτσι λοιπόν 
έκεΐνος πού υπερτονίζει τήν άξια του σέ κάθε περίπτωση ζεΐ σέ ένα 
φανταστικό περιβάλλον, στο όποιο οί φιλοδοξίες του βρίσκουν διέξο¬ 

δο καί πληρότητα. Ό Βησσαρίων μέ τήν παραδοχή του περί τού Ρί- 

ΙίοφίΘ δέν χωρούσε στο περιβάλλον τής άνατολικής περιοχής, άλλά 
σέ έκεΐνο τής Δύσεως. Ωστόσο καί εκείνο, όπως δείχνουν τά πράγ¬ 

ματα, δέν ήταν πραγματικό μέ άποτέλεσμα ό μέν Βησσαρίων νά 
θεωρεί ότι ταίριαζε μέ αύτό, ένώ έκεΐνο τον άπέρριπτε. Κατά συνέπεια 
ούτως ή άλλως βρισκόταν σέ κατάσταση όντολογικώς φανταστική. 
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Προφανώς στο πλασματικό περιβάλλον δεν έχουν λόγο παρου¬ 

σίας οί ήθικές αρχές του όντο^ς περιβάλλοντος. Σέ μία αντίστοιχη 
κρίση μπορεί κάνεις νά καταλήξει, άν προσεγγίσει κριτικά όχι μόνο 
τις επιλογές του Βησσαρίωνος, άλλα κυρίως έκεϊνες που έπακολού- 

θησαν στην επιλογή του τής παραδοχής του Ριΐίοψιβ, οί όποιες συν- 

ιστοΰν πλέον τά δεδομένα για την ζωή του στην παπική αύλή. 

Ό Βησσαρίων ως καρδινάλιος. 

Στις καθημερινές συναλλαγές των άνθρώπων, δέν είναι σπάνιες 

οί περιπτώσεις όπου μιά, κατά τό φαινόμενο, προαγωγή, νά συν¬ 

επιφέρει την μείωση του προαγομένου.Έτσι άν κάποιος είναι σέ μία 
νευραλγική θέση, προάγεται και τίθεται στο περιθώριο, άφοΰ ή προα¬ 

γωγή του, όπως καί γιά τον Βησσαρίωνα, άποσκοπεΐ στήν μείωσή 

του. 

Άπό τήν άρχή του 9ου αιώνα, οί Πάπες είχαν, ή μάλλον έχουν, 

ως σκοπό νά άνακτήσουν όχι μόνο τήν έξουσία τους στή Δύση, άλλά 
καί νά υποτάξουν τήν Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό είναι έντεταγμένη 
ή κίνηση γιά τό Σχίσμα των Εκκλησιών, άλλά καί ή αντιστροφή του 
κλίματος που έπιχειρεΐται στις ήμέρες μας, γιά τή δήθεν συμφιλίωση 
τοίν εκκλησιών. Σέ αύτή ακριβώς τήν κίνηση έντάσσεται καί ό τρόπος 
που αντιμετωπίστηκε ό Βησσαρίων στήν Δύση. 

Άφοΰ λοιπόν, έναντι αμοιβής, έπέστρεψε, ό Βησσαρίων στήν 
Δύση, τοποθετήθηκε σέ μία θέση, ή οποία κατ’αρχήν μοιάζει περί¬ 

οπτη, άφοΰ σχετίζεται μέ τον δυτικό μοναχισμό. Όρίσθηκε λοιπόν, 

καί βεβαίως δέχτηκε, νά γίνει προστάτης (ρΐΌΐβοΙοι·) τών βασιλειανών 

μονών τής Ιταλίας, καί έγκαταστάθηκε στήν Μονή τής Κρυπτο- 

φέρρης. Όμως εκεί, στήν Μονή δηλαδή τής ΟΓοΜζώατ&Ια, όπως λέγε¬ 

ται στά λατινικά, βρισκόταν ή καρδιά τής Ούνίας, τής οποίας προ¬ 

στάτης τοποθετήθηκε ό Βησσαρίων. Ήδη άπό τήν Σύνοδο τοΰ Λατε- 

ρανοΰ τοΰ 1215 είχε έπιτραπεΐ, γιά τήν άκρίβεια πρέπει νά ποΰμε είχε 
έπιδιωχθεΐ, νά υπάρχουν πιστοί που θά είχαν τά έθιμα τών Ανα¬ 

τολικών. Αύτοί θά άνέπεμπαν ύμνους άνατολικούς, άλλά όμως θά άνα- 

γνώριζαν ώς αρχηγό τής εκκλησίας τον Πάπα, καθώς καί τήν πα¬ 

πική δογματική διδασκαλία. Στήν κηδεία μάλιστα τοΰ τελευταίου 
Πάπα, όσοι παρακολούθησαν είδαν ότι ή τηλεόραση έδειξε ουνίτες 
επισκόπους, οί όποιοι χρησιμοποιούσαν- έλληνική γλώσσα καί έλλη- 
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νικούς ύμνους. Τοποθετήθηκε λοιπόν ό Βησσαρίων προστάτης τών Ου¬ 

νιτών. Αυτό σημαίνει πώς αυτός κυρίως θά ήταν υπεύθυνος, προκει- 

μένου νά διαφυλαχθοΰν αλώβητες οί καινοφανείς καί άσύμφωνες προς 
τό Σύμβολο τής πίατέως παπικές δοξασίες. 

Ένας θαυμαστής τοΰ Βησσαρίωνος γράφει πώς ό πρώην ορθό¬ 

δοξος έπίσκοπος στήν Μονή αύτή «ήδύνατο νά βλέπη καλογήρους 
φέροντας ακόμη τό ορθόδοξον σχήμα, νά άκούη τούς ιερείς νά λει¬ 

τουργούν καί νά ψάλλουν εις τήν έλληνικήν γλώσσαν, νά έχη τήν 
ψευδαίσθησιν ότι ζή ακόμη εις τό άγαπημένον του περιβάλλον» (Κό¬ 

ρου, Βησσαρίων, 229Α). Θά κρατήσω άπό τούς χαρακτηρισμούς ε¬ 

κείνον πού άναφέρεται στήν ψευδαίσθηση, διότι αύτή άκριβώς, έστω 
καί άν δέν ήθελε νά τό δείξει ό συντάκτης τοΰ έν λόγω άρθρου, 

φανερώνει ξεκάθαρα, όπως ήδη έχει λεχθεί, τό πλασματικό περιβάλ¬ 

λον πού προτίμησε νά ζήσει ό Βησσαρίων. 

Θεώρησε ίσως ότι ήταν τόσο δυνατός, ώστε νά τοΰ αναγνωρί¬ 

σουν οί δυτικοί διοικοΰντες τήν άξια του, έτσι ώστε νά ζεΐ εφεξής σέ 
άνάλογο προς αύτόν ψευδοπεριβάλλον. Σέ μία πρώτη εκτίμηση περί 

τής αξίας του, ή μάλλον τής απαξίωσής του άπό τήν δυτική Εκκλη¬ 

σία, διορίστηκε άπό τον Πάπα ώς διοικητής στήν Μπολόνια. Αύτή 
ή προαγωγή δέν συνιστά κάτι άλλο, παρά απομάκρυνση άπό τον 

χώρο τής παπικής αύλής, ή οποία ενδεχομένους ήταν αποτέλεσμα 
λεπτών ισορροπιών μεταξύ Πάπα καί καρδιναλίων. Κρίνεται μάλιστα 
σκόπιμο νά ύπομνησθεΐ ότι, μισόν αιώνα προηγουμένως, είχε εκλεγεί 
Πάπας ένας Έλληνας. Πρόκειται γιά τον Πέτρο Φίλαργο ή Φιλάγρη, 

άπό τήν Κρήτη, ό όποιος μέ τή φροντίδα Φραγκισκανών μοναχών 
προοδέυσε τόσο στά γράμματα, ώστε νά γίνει στο τέλος καθηγητής 
στο πανεπιστήμιο τών Παρισίων. Στις 26 Ιουνίου τοΰ 1409 έξελέγη 
Πάπας μέ τό όνομα Αλέξανδρος Ε'. Δέν θά μείνω σέ λεπτομέρειες, άλ¬ 

λά δέν μπορώ νά άποσιωπήσω, ότι ό λόγος πού έξελέγη συνίστατο, 

όπως έγκύρως σημειώνεται, «εις τήν ελπίδα υπαγωγής τής ανατολι¬ 

κής εκκλησίας» σέ έκείνη τής δυτικής (Σάθα, Νεοελ. Φιλολ., 28).Επει¬ 

δή λοιπόν υπήρχαν προβλήματα, ό Αλέξανδρος έγκαταστάθηκε στήν 
Μπολόνια, όπου τό 1410, σύμφωνα μέ διπλωματική διατύπωση «άπέ- 

θανε αιφνίδια» (Πάπ. Εατ. Βι*. 5, 231). Στήν πραγματικότητα όμως 
«δηλητηριάσθηκε άπό τον καρδινάλιο Κόσσα», ό όποιος καί τον δια¬ 

δέχθηκε στο θρόνο (Σάθα, αύτ.,). 

Ό Βησσαρίων παρέβλεψε ίσως τον συμβολισμό τής τοποθε- 
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τήσεως στην Μπαλόνια, άλλωστε δέν μπορούμε νά αποδώσουμε παρό¬ 

μοια πρόθεση στον ΙΙάπα. Έκεΐ πάντως επέτυχε και ως διοικητής, 

όπως μαρτυρεΐται, άλλα και επειδή διατήρησε τη ζωή του. Ωστόσο, 

παρά την «αναγνωρισμένη» (;) από τους δυτικούς άξια του, άπέτυχε 
κατά το 1455 νά εκλεγεί Πάπας. Ή υποψηφιότητά του καταπολεμή¬ 

θηκε για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον δεν είχε ξυρίσει τά γένια του, 

την περίφημη 6»γ6η §Γί»€03. "Ας σημειωθεί πώς ό Λουδοβίκος ΙΑ7, 

προς τον όποιο είχε σέ κάποια περίπτωση μεταβεΐ ό πρώην επίσκο¬ 

πος Νίκαιας, όταν είδε τά γένια του, τόσον «κατελήφθη υπό παρα¬ 

φοράς», ώστε νά τον άδράξει από αυτά (Σάθας, Νεοελ. Φιλολ., 30). 

Στο πρόσωπο τοϋ Βησσαρίωνος ό ρωμαιοκαθολικός βασιλιάς έβλε¬ 

πε τόν Έλληνα και αυτόν ήθελε νά μειώσει. Αύτή μάλιστα ή πράξη 
δεν πρέπει νά θεωρηθεί μοναδική, γιατί όμοια σκέπτονταν καί άν¬ 

θρωποι των γραμμάτων. Είναι ένδεικτική ή στάση ένός θεωρουμένου 
μεγάλου άνδρός και θαυμαστού τής έλληνικής παιδείας. Ακόμη λοι¬ 

πόν καί ό μεγάλος Ιταλός Ούμανιστής του ΙΔ' αιώνα, ό ΓΙετράρχης 
[1304-1374], του οποίου, όπως παρατηρεΐται «είναι γνωστή ή μεγά¬ 

λη του άγάπη γιά τά έλληνικά γράμματα», μπορούσε νά κάνει δυσ¬ 

μενή σύγκριση ανάμεσα στους «εχθρούς Τούρκους καί τούς σχισμα¬ 

τικούς Έλληνες πού είναι χειρότεροι από έχθροί καί μάς μισούν καί 
μάς φοβούνται με όλη τους τήν ψυχή» (Γιαννακόπουλος, Βυζαντινή 

Ανατολή..., 22-23). 

Έτσι φανερώνεται καί ό δεύτερος λόγος τής άποτυχίας τής 
έκλογής, ό όποιος εστιάζεται στο γεγονός ότι ό Βησσαρίων ήταν 
Έλλην. Ωστόσο, ό Βησσαρίων είχε τό θάρρος(;) νά είναι καί δεύτερη, 

έπίσης ανεπιτυχή φορά, τό 1471, υποψήφιος. Έδώ όμως πρεπει να 
έπαινεθεΐ ό Βησσαρίων αφού, όπως παρατηρεΐται, άπέτυχε νά έκλε- 

γεΐ, διότι «δεν κατεδέχθη νά έξευτελισθή αγοράζουν άνοικείως ψή¬ 

φους προπετών Καρδηναλίων» (Σάθας, Νεοελ. Φιλολ., 30). 

Οί άπορρίψεις πάντως σημαίνουν ότι ό Βησσαρίων δεν βρισκό¬ 

ταν σέ πραγματικό, άλλά σέ φανταστικό περιβάλλον. Ένώ νόμιζε ότι 
τού άναγνωριζόταν ή αξία, στήν πραγματικότητα χρησιμοποιείτο άπό 
τήν Δύση στά σχέδιά της. Άλλωστε προς τήν κατεύθυνση αύτή 
πρέπει νά τοποθετηθεί καί νά αποδεχθεί νά όνομασθεΐ πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Τό μέγεθος τού παραλογισμοΰ διακρίνεται σέ 
μία έπιστολή οπού γράφει: Βησσαρίων, Καρδινάλιος και πατριάρχης 
Κοινσταντινουπόλεως Έπιστ., (Μοίιίεϊ) 60, 536]. Είναι παράδοξο τό 
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ότι μετά τό 1450, ό νόμιμος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρη- 

γόριος Μάμας, άφησε τήν Κωνσταντινούπολη καί πήγε στον ΙΙάπα, 

όπου βεβαίως έγινε δεκτός, ουδέποτε όμως γύρισε στήν Κωνσταν¬ 

τινούπολη, άλλά έμεινε στή Ρώμη μέχρι πού πέθανε (Μεταλληνοΰ, 

ρρηγ Πάπ. Ιλγ. Βγ. 16, 46).Έτσι στή Ρώμη υπήρχε ό πάπας που 
θεωρούσε τόν έαυτό του διάδοχο τού Αποστόλου Μέτρου.^ καί δύο 
πατριάρχες τής Κωνσταντινουπόλεως. Ό ένας ήταν ό I ρηγόριος που 

είχε έκλεγεΐ άπό τόν αύτοκράτορα, άλλά δεν είχε κατορθούσει. λόγιο 
τής άντιδράσεως τώ>ν κατοίκων, τήν ένωση, καί ό Βησσαρίων, που 

είχε εκλεγεί άπό τόν Πάπα, γιά νά είναι προστάτης τής Ούνίας. 

Όπως φαίνεται ό Βησσαρίων, ό προστάτης των ουνιτών μονα- 

χώ>ν, άλλά καί τής μοναχικής ζωής, μέσα στήν ψευδαίσθηση που ζουσε 
δεν άντελήφθη ότι ό τίτλος τού πατριάρχη τής Κωνσταντινουπόλεως 
δεν τού προσέθετε άξία. Αντίθετα ή άποδοχή του φανερώνει ότι οί 
φιλοδοξίες τού πρώην ορθοδόξου έπισκόπου, δέν μπορούσαν νά περι¬ 

οριστούν άπό κανένα κανόνα, ούτε άπό τήν παράδοση τής εκκλησίας. 

Όπως άκριβώς ό Πάπας έτσι, κατά πάσα πιθανότητα, και ό Βησσα¬ 

ρίων θά θεωρούσε ότι τό αλάθητο είναι ουσιαστικό του γνώρισμα. 

Άλλά τά πράγματα είναι διαφορετικά, άφοΰ διαχρονικώς ή παπική 

αύλή με τήν Ούνία υπονομεύει τήν ορθόδοξη έκκλησία. Είναι έν- 

δεικτικά τών διαχρονικών ένεργειών, όσα γράφτηκαν τό 1999, μετά 
τήν πρώτη συνάντηση τών προκαθημένων τής Ρώμης καί τής Κων¬ 

σταντινουπόλεως: Δηλώθηκε, λοιπόν, τότε πώς έγινε μέν ή συνάντη¬ 

ση, αν καί ((ήταν γνωστή ή σύμπραξη τού Βατικανού μέ τούς Κομι¬ 

τατζήδες στον Μακεδονικό Αγώνα», άλλά και «ή βοήθεια πού προσ- 

έφερε τό Βατικανό στον Κεμάλ Άτατούρκ, καθώς βεβαίως καί ή 

δράση τής Ούνίας» (Άντωνιάδου, Άπό τον άφορισμο). 

Αντίθετα λοιπόν άπό τήν παράδοση ό Βησσαρίων, επειδή όπως 

λέγει πείσθηκε ότι ή προσθήκη στο Σύμβολο τής Νίκαιας τού ΩΗοψκ, 

δέν άποτελεΐ καινοφανή αιρετική διδασκαλία, στράφηκε πρός τόν ^πα¬ 

πισμό. Έλαβε καί χρηματική άμοιβή καί καταστάθηκε ^ προστάτης 
τής Ούνίας, ή οποία όμολογουμένως μετά τήν Σύνοδο Φερραρας - Φλω¬ 

ρεντίας άναπτύχθηκε στον Ανατολικό χώρο. Έκεΐ αύτή παίζει, ακό¬ 

μη καί σήμερα, τόν ρόλο τού δουρείου ίππου γιά τήν άλωση τών 

Όρθοδόξων. 
'Τπάρχει έν τούτοις καί ή άλλη έπιλογη του, η οποία σχετίζεται 

μέ τις πολιτικές καί εκπολιτιστικές επιχειρήσεις τού Βησσαρίωνος. 
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Ακόμη όμ,ως και αυτή, παρά την φαινομενική έπιτυχία, δεν έφερε τά. 

αποτελέσματα που ήθελε. 

Πολίτικες και εκπολιτιστικές επιχειρήσεις. 

Πολλές φορές νέοι άνθρωποι, οί όποιοι δέν έχουν μεγαλώσει σέ 

ένα σταθερό και μόνιμο, άπό πλευράς ιδεών, κατευθύνσεων και στό- 

χων, περιβάλλον, ελπίζουν καί ονειρεύονται πολλές φορές ότι μπο¬ 

ρούν νά αλλάξουν τον κόσμο. Προφανώς τά όνειρα αύτά τελειώνουν 

μέ την ένηλικίωση καί την ωριμότητα, μέ την οποία πρέπει νά άντι- 

μετωπίζεται ό κόσμος, ό όποιος κινείται στους δικούς του ρυθμούς. 

Τά επακόλουθα άπό τη στάση τού Βησσαρίωνος στη σύνοδο αύτή 

έχουν άναφερθεΐ. Έδώ θά γίνει μία μικρή αναφορά στήν προσπάθειά 

του νά αλλάξει τον κόσμο. Πρέπει νά τού αναγνωριστούν δύο στό¬ 

χοι. Ό ένας συνίσταται στή διοργάνωση μιας σταυροφορίας γιά τήν 

απελευθέρωση τής Κο^νσταντινουπόλεως. Ό άλλος αφορά στον εκπο¬ 

λιτισμό τής Δύσεως, μέσω τής γνωριμίας της μέ τά έλληνικά γράμ¬ 

ματα. Στήν συνδυασμένη κίνησή του, μπορεί νά άπέβλεπε ό Βησσαρίων 

στήν μεταστροφή τών διαθέσεων τών δυτικών, λόγω τής γνωριμίας 

μέ τό ελληνικό πνεύμα, πράγμα τό όποιο ούδέποτε έγινε. Οί έν λόγω 

έπιδιώξεις τού Βησσαρίωνος, δέν μπορούν νά βροΰν κάποιο λόγο πού 

θά δικαιολογήσει έστω καί υποψία έπιτεύξεως, έξαιτίας τού γεγο¬ 

νότος ότι δροΰσε μέσα σέ φανταστικό — πλασματικό περιβάλλον. Ανα¬ 

σταλτικός επιπλέον παράγοντας είναι όχι μόνο ή άρνηση τής Δύσεως 

νά αποδεχθεί τις προτάσεις του, άλλά καί ή παράβλεψη άπό τον ίδιο 

ότι τά μεγάλα επιτεύγματα άλλαγής νοοτροπίας, ή γίνονται σέ βάθος 

χρόνου, ή επιβάλλονται μέ τήν ισχύ τού ένεργοΰντος προσώπου. 

Ό πρώτος λοιπόν στόχος δέν κατέστη δυνατόν νά επιτευχθεί. 

Ό λόγος τής άποτυχίας, κατά τήν κρίση μου, έστιάζεται στο ότι αύτό 

πού ήθελαν τόσο οί ηγεμόνες, οσο καί ή παπική έκκλησία, ήδη είχε 

άχθεί σέ αίσιο πέρας. Σχετικώς μέ τούς πρώτους, πρέπει νά λεχθεί 

πώς τό υψηλό ιδανικό τών σταυροφόρων ήταν ή αρπαγή. Στά χρόνια 

πού έμειναν έδώ, λήστευαν, ώς κυρίαρχοι, τον έλληνικό τόπο. Ασφα¬ 

λώς λοιπόν τότε οί σταυροφόροι δέν θά μπορούσαν πλέον νά πάρουν 

κάτι άπό τούς μή έχοντες. Όρθώς πάντως οί βιογράφοι τού Βησ¬ 

σαρίωνος άναφέρονται, μέ λεπτομέρειες μάλιστα, στις άγωνιώδεις 

όντως, άλλά άναποτελεσματικές προσπάθειές του, νά πείσει τούς ήγε- 
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υόνες τής Δύσεως ότι πρέπει νά άναλάβουν τά όπλα για τήν απε¬ 

λευθέρωση τής Πόλεως. Κατά συνέπεια ή σταυροφορία πού έπιθυμοΰ- 

ο·ε ό Βησσαρύων, προκειμένου νά δειχθεί όχι μόνον η αξία του, ^αλλα 

καί νά δικαιολογηθεί ό μηδισμός του, δέν μπορούσε νά γίνει, σε οποίο 

βαθμό αύτό έξαρτιόταν άπό τής πλευράς τών ήγεμόνων τής^ Δυσε- 

ωε,' δεδομένου ότι ήταν «δικαιολογημένη» ή άρνησή τους έκ των 

πραγμάτων. „ , Λ , 

Άλλά καί άπό τής πλευράς τής παπικής εκκλησίας τα πράγμα¬ 

τα δέν έξελίχθηκαν καλύτερα, παρά τά οσα γράφονται γιά τήν διά¬ 

θεση δήθεν τού Πάπα νά βοηθήσει, ένώ στήν ^ πραγματικότητα , δέν 

ένδιαφέρθηκε. Ό λόγος έστιάζεται στο γεγονός ότι είχε ήδη έπι- 

τευχθεΐ ή ένωση τών έκκλησιών. Οί βλέψεις τής παπικής εκκλησίας, 

γιά τήν υποταγή τής άνατολικής, οί όποιες είχαν^ αρχίσει τον 11° 

αιώνα σημείωσαν μία όμολογουμένως περιφανή έπιτυχία. Το οτι 

στή συνέχεια ή ένωση δέν έγινε, ούδέποτε άλλαξε τις βλέψεις του 

Βατικανού. Ό καθολικός ιερέας Η3Πδ Κυπ£, καθηγητής στό πανεπι¬ 

στήμιο τής Τυβίγγης, σέ άρθρο του στούς Τΐιηοδ τής ΝέαςΤόρκης, 

πού μεταφράστηκε σέ ελληνική εφημερίδα τις πρώτες ήμερες του 

τρέχοντος έτους, άναφερόμενος στήν τελευταία έπίσκεψη του,Παπα 

Βενεδίκτου στήν Κωνσταντινούπολη, γράφει τά έξής:^«Η συνάντηση 

τού Πάπα μέ τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο υπήρξε άπο- 

γοητευτική καί περιορίστηκε μόνο σέ ένα φιλικό άσπασμο. Το^βα- 

σικό έμπόδιο στήν αποκατάσταση τής ένωσης τών έκκλησιών ήταν 

καί παραμένει ή τάση τού Πάπα νά άσκήσει έξουσία έναντι τών ανα¬ 

τολικών έκκλησιών, ή οποία διαμορφώθηκε ήδη άπό τόν^ΙΙ0 αιώνα» 

{Τό μάθημα...). Κατά συνέπεια, άφοΰ τότε μπορούσε ακόμη νά θεω¬ 

ρηθεί ή Ένωση ώς έπιτυχής, μία πιθανή, υστέρα άπό ανάληψη πρω¬ 

τοβουλιών, άπελευθέρωση τής Πόλεως, δέν συνέφερε τήν δυτική Εκ¬ 

κλησία, ένώ τό άντίθετο ωφελούσε τά σχέδιά της μέ τήν άνάπτυξη 

τής Ούνίας. 
Ό άλλος στόχος τού Βησσαρίοινος ό όποιος συνίσταται στη 

συμβολή του γιά τήν Αναγέννηση μπορεί νά θεωρηθείς τηρούμενων 

βεβαίως τών άναλογιών, όσον άφορά στήν Δύση, έπιτυχής.~Ειχε συγ¬ 

κροτήσει «μιά άπό τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες τής εποχής εκείνης, 

ή όποια άπετέλεσε τον πυρήνα τής Μαρκιανής βιβλιοθήκης τής Βε¬ 

νετίας. Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός ότι ή βιβλιοθήκη αυτή απε- 

τελεΐτο άπό 746 κώδικες» (Κύρου, Βησσαρ., 233). Πρόκειται γιά συλ- 
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λογή όντως αξιόλογη, πλήν όμως πρέπει νά προστεθεί πώς «ό Βησ¬ 

σαρίων, συνέλεγε χειρόγραφα μέ έργα αρχαίων Ελλήνων, αντέγρα¬ 

ψε καί ό ίδιος άρκετά, τά όποια σήμερα βρίσκονται στην βιβλιο¬ 

θήκη του Βατικανού» (Πολίτου, Φιλοσοφήματα, 7.6.3). Προφανώς, 

ώς προς την αντιγραφή, ούδείς μπορεί νά βρει κάτι τό μεμπτό, άλλα 

στην συλλογή καί μεταφορά στην Δύση υπάρχει αντίρρηση. Πρέπει 

νά ύπολογισθει ότι αυτά τά έργα λείπουν άπό τον ανατολικό χώρο. Θά 

προσθέσουμε μαλιστα πως άλλοι Έλληνες, που ζήτησαν καταφύγιο 

στη δυτική εκκλησία, είχαν θεωρήσει αγώνισμα τήν αγορά, αλλά κυ¬ 

ρίως την αρπαγή ελληνικών χειρογράφων άπό τον έλλαδικό χώρο. 

Έκτος τών χειρογράφων, σημαντική όντως είναι ή συμβολή του 

Βησσαρίωνος στήν Αναγέννηση τής Δύσεως, άπό τήν ενεργό καί 

μακρόχρονη παρουσία του στις δυτικές χώρες. Θά πρέπει νά λεχθεί 

ετιι πλέον, στο πλαίσιο κάποιων αποστολών είχε έπισκεφθεΐ 

πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου ή παρουσία του ήταν καθορι¬ 

στική. Στήν προκειμένη περίπτωση ήταν χαρακτηριστικό τό επίπε¬ 

δο τών γνώσεων του άνδρός έναντι τής καταστάσεως που επικρατού¬ 

σε στήν Δύση. Ένα παράδειγμα είναι, νομίζω, αρκετό γιά νά δείξει 

ότι τά ύποστηριζόμενα δέν είναι υπερβολικά. Στά 1436 γεννήθηκε 

στήν Κοηΐ£$1>0Γ£ ό όνομαστός Γερμανός μαθηματικός ,ΙοΙίΗηηβδ Μϋΐ- 

ΙβΓ. Αύτός, λόγω του τόπου καταγο^γής του, πήρε τό όνομα Κβ§ίο- 

]Ήοηΐ3ηιΐδ. Όπως λένε οί πηγές περί τής ζωής του, είχε ιδιαίτερο 

ένδιαφέρον γιά τά πλατωνικά στερεά, αλλά καί γιά τους τελείους 

άριθμούς, ό ίδιος μάλιστα βρήκε τον πέμπτον τέλειο, που είναι ό 33 

550 336. (Πολίτης, Ειρήνευση, 303). Αύτός λοιπόν μέ τήν προτρο¬ 

πή του διδασκάλου του, όνομαστοΰ μαθηματικού επίσης, ΡβιιβιΒαοίι 

(1423-1461), μετέβη στήν Ρώμη γιά νά γν<»ρίσει, καί προφανώς νά 

σπουδάσει κοντά στον Βησσαρίωνα (Φιλοσοφήματα, 7.7.9). 

Χωρίς αμφιβολία ό Βησσαρίων βοήθησε στήν Αναγέννηση τής 

Δύσεως. Άλλωστε είχε νωρίτερα αρχίσει αυτή ή έπιχείρηση μέ 

την μεταφορά χειρογράφων, αλλά καί μέ τήν μετανάστευση λογίων, 

γνωριμίας άπό τους Λατίνους του έλληνικοΰ πνεύματος. Ωστόσο ή 

δυϊστική άντίληψη τής Δύσεως δέν κατέστη δυνατόν νά άπωθηθεΐ, 

αφοΰ είχε διαποτισει, όπως άλλωστε συνεχίζει, κάθε άνατατική από¬ 

πειρα. Δέν μπορούμε όμως νά πούμε τό ίδιο, ότι δηλαδή βοήθησε 

ένεργητικώς και την Ανατολή. Ή μεταφορά χειρογράφων στήν Δύση, 

όντως την ωφελεί, αλλά αντίστοιχα φτωχαίνει τήν Ανατολή. Μέσα 
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στο περιβάλλον τών ψευδαισθήσεοον, δέν θεώρησε ό Βησσαρίων ότι 

έτσι έχουν τά πράγματα. Εκεί ακριβώς εστιάζεται καί ή λανθασμένη 

εκτίμησή του γιά τούς κινδύνους τού ελληνισμού. 

Συντήρηση τής ταντότητος. 

Οί τάσεις επιβολής, οί όποιες «δικαιολογούνται» μέ διαφόρους 

κατά καιρούς τρόπους, καλούν τούς ανθρώπους σε μια αντίδραση 

θετική ή αρνητική, τό ποιόν τής όποιας προσδιορίζεται άπό πολλούς 

παράγοντες. Ειδικότερα πάντως τήν αντίδραση στή δράση τήν επι¬ 

βάλλει τό αγαθό πού καλείται κανείς νά διαφυλάξει. Στούς χρόνους 

τής ζωής τού Βησσαρίωνος ή έπερχόμενη τουρκική απειλή στοιχειοθε¬ 

τεί μία δράση. Επειδή αυτή ή δράση έθετε σέ δοκιμασία τό δΐϋΐιΐδ 

φκ,, ή αντίδραση θά έπρεπε νά αφορά στήν άποκατάσταση τής ισορ¬ 

ροπίας, τήν οποία επιβάλλουν οί φυσικές δυνάμεις πού διέπουν τό 

σόμπαν. Ώς λυδία λίθος άντιμετωπίσεως τού κινδύνου προτάθηκε ή 

επανεξέταση τών σχέσεων Ανατολής Δύσεως, ιδιαιτέρως έκείνων πού 

σχετίζονται μέ τήν πίστη. Προς τήν κατεύθυνση αυτή, όπως εξελί¬ 

χθηκαν τά πράγματα, διαμορφώθηκαν δυο κύρια ρεύματα. 

Σύμφωνα μέ τό ένα, μεγαλύτερος κίνδυνος άπό τούς Τούρκους, 

θά πρέπει νά θεωρηθεί ή υποταγή στήν αιρετική Δύση, δεδομένου 

οτι αυτή δέν θά φέρει μόνο τήν άπώλεια τής άνεξαρτησίας, άλλά καί 

τήν άντίστοιχη τής πίστεως, όπως αυτή διατηρήθηκε άνέπαφη άπό 

τούς πρώτους μ.Χ. αιώνες. Είναι γνωστόν ότι ό Ιουστινιανός (527- 

565) μέ τήν Νεαρά 131, είσηγήθηκε καί θέσπισε τήν Πενταρχία τών 

πατριαρχείων, ή οποία έπικυρώθηκε τό 691 μέ τήν έν 3 ρούλλω Οι¬ 

κουμενική σύνοδο.Έτσι άναγνωρισθηκε η εξής σειρά τών πατριαρχών. 

Ρώμης, Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρειάς, Αντιόχειας και Ιερο¬ 

σολύμων. Στήν διάκριση αυτή δέν άναγνωρίζονται σε καμία περίπτω¬ 

ση πρωτεία άρχής καί διαδοχής. Κατά συνέπεια υπήρχαν άρκετοί οί 

όποιοι άπέκλειαν τήν ένωση, δεδομένου ότι θεωρούσαν πως ή ένωση 

μέ τήν Δύση, χωρίς τήν έπαναφορά τής πενταρχίας, πού θά σήμαινε 

ισοτιμία, άλλά μέ τήν προβολή καί υποστήριξη τού Πρωτείου τού 

Πάπα, θά άπέβαινε σέ βλάβη τού χριστιανισμού. Μεταξύ έκείνων οί 

όποιοι άπό τήν άρχή, χωρίς άμφιταλαντευσεις, υποστήριζαν αυτή τη 

θέση, κορυφαίος, όπως δηλώθηκε, είναι ο Μάρκος ο Ευγενικός. 

Κατά τήν άλλη έκδοχή ό τουρκικός κίνδυνος θεωρείται μεγα- 
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λύτερος καί, προκειμένου νά άποτραπεΐ, —ρέπει ή ανατολική έκκλησία 

νά ένωθεϊ μέ τή δυτική, έτσι ώστε αύτή να τής προσφέρει τά άπαι- 

τούμενα χρήματα και την άρμόζουσα βοήθεια, για νά απαλλαγεί άπδ 

τον τρομερά κίνδυνο. Τήν άποψη αυτή είχε άσπασθεΐ ό αύτοκράτορας 

Ιωάννης Παλαιολόγος, οπίυς και κάποια μικρή μερίδα πολιτικών. ’Λπό 

τής εκκλησιαστικής πλευράς, αυτό το ζήτημα ήταν και δογματικό, 

ενώ άρχικώς τό άπέκρουαν, τό δέχθηκαν στή συνέχεια μερικοί, από 

τους όποιους κυριότερος, όπιυς ήδη έχει άναφερθεΐ, ήταν ό επίσκοπος 

Νίκαιας Βησσαρίων. 

'Έτσι λοιπόν τά δύο κύρια ζητήματα, τά όποια κυριαρχούν στήν 

προκειμένη περίπτο^ση είναι αφενός ή βοήθεια έκ τής Δύσεως και 

άφετέρου ή διατήρηση τής ορθής περί τού θεού άντιλήψεο^ς. 

Σχετικά μέ τό πρώτο, παρά το γεγονός ότι ύπεγράφη ό Ό¬ 

ρος, όπως όνομάσθηκε ή συμφωνία μετά τή σύνοδο Φερράρας-Φλω- 

ρεντίας, ούδεις από όσους γνωρίζουν ιστορία είναι σε θέση νά υπο¬ 

στηρίξει ότι αύτή προσφέρθηκε στο βαθμό που έπρεπε, γιά νά απαλ¬ 

λαγεί ό ανατολικός κόσμος από τήν τουρκική άπειλή. Νωρίτερα, ό 

νόμιμος διάδοχος τού θρόνου τής Κωνσταντινουπόλεως, Θεόδωρος Β' 

Λάσκαρις (1254-1258), ειχεν έπισημάνει ότι δεν πρέπει οί Έλληνες, 

όταν μάχονται γιά τήν έλευθερία τους, νά αναμένουν βοήθεια από 

τούς άλλους, δεδομένου ότι όλοι αύτοί άποσκοπούν στήν υποδούλω¬ 

ση και έξουδετέρωση τής ανατολικής αύτοκρατορίας. Έγραφε λοιπόν 

μέ οξύνοια πώς «εναντίον μας κινείται ή έχθρα και τά διάφορα έ¬ 

θνη πολεμούν έναντίον μας. Ποιος λοιπόν μπορεί νά μάς βοηθήσει; 

Μπορούν οί Πέρσες νά βοηθήσουν τούς Έλληνες; Οί Ιταλοί μαίνον¬ 

ται έναντίον μας. Επίσης οί Βούλγαροι. Οί Σέρβοι είναι δειλοί. Μόνο 

λοιπόν οί Έλληνες μπορούν νά βοηθήσουν τούς εαυτούς τους, παίρ¬ 

νοντας κουράγιο άπό τον έαυτόν τους» (Έπιστ., μδ', Προς Νικηφόρον 
Βλεμμύδην, Ρβ5ΐ3, 58, 79-84). Ό οίκος τών Παλαιολόγων, μετά τον 

θάνατο τού Θεοδώρου, σφετερίσθηκε τον θρόνο. Θά ήταν παράδοξο νά 

άκολουθήσει τή γραμμή τού νομίμου προκατόχου. Ό ένδοξος όντως 

θάνατος τού τελευταίου Κωνσταντίνου, καθώς καί ή ισχνή βοήθεια τής 

Δύσεως δέν μπορούν νά εξαλείψουν τά προηγούμενα πολιτικά λάθη. 

Όσον αφορά στο άλλο ζήτημα, τής διατηρήσεως δηλαδή τής 

συνοχής τού γένους, μετά τήν αποδοχή τού παπικού δόγματος, φαί¬ 

νεται ότι ήταν οπωσδήποτε χαμένη υπόθεση. Θά μπορούσε κάποιος 

νά άναφερθεΐ στήν λατινική όμογενοπδίηση τής Δύσεως, άλλά γιά νά 
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φανεί καλύτερα πόσο έωλη είναι αύτή ή υπόθεση, κρίνεται σκόπιμο 

νά ύπομνησθεΐ ό τρόπος έκλατινίσεως τών Κυκλάδων νήσων. Μιά 

συμφωνία μεταξύ τού Πάπα και τού Σουλτάνου διασφάλιζε απαλλαγή 

άπό τούς φόρους σέ όσους αποδέχονταν τήν παπική εκδοχή περί 

τής θρησκείας. Επειδή λοιπόν, όσοι θά ήταν οπαδοί τής δυτικής 

παραδοχής, δέν θά κατέβαλλαν φόρο στον Σουλτάνο, οδηγησε παρα 

πολλούς φτωχούς κυκλαδίτες νά άσπασθοΰν τον παπισμό. Ή στάση 

τους αύτή, μέ τήν πάροδο τών έτών, είχε έπιπτωσεις στον τρόπο πού 

αντιμετωπίστηκε, τουλάχιστον στήν αρχή, ό μεγάλος άγώνας. Οσοι 

έμειναν πιστοί στήν ορθοδοξία, όταν άργοτερα ήρθε ή ώρα τού 21 

πήραν τά όπλα έναντίον τών Τούρκων. Θά δανεισθώ τα λόγια ένος 

ιστορικού τής Έπαναστάσεως, πού άναφέρονται στούς μή ορθοδό¬ 

ξους. Γράφει λοιπόν ό Σπυρίδων Τρικούπης, «ή δέ υπέρ τής έλευθερίας 

φωνή αντήχησε καθόλας τάς Κυκλάδας καί πολλάς τών Σποραδών. 

Μόναι αί καρδίαι τών τού δυτικού δόγματος Ελλήνων έκώφευσαν. 

Στή συνέχεια προσθέτει ότι ούδεις τών έν Πελοποννησω και τή Στε¬ 

ρεά Έλλάδι Ελλήνων πρεσβεύει τό δυτικόν δόγμα» (Τρικούπη, Ιστο¬ 

ρία... 156). Είναι γνωστό πώς οί δράσεις καί οί αντιδράσεις είναι 

έντεταγμένες σέ συγκεκριμένους ύπερχρονικούς γεωπολιτικούς χώ¬ 

ρους καί ή διαφύλαξη τής ανεξαρτησίας δέν μπορεί νά εξαρτάται άπο 

εύκαιριακούς συσχετισμούς δυνάμεο^ν. Επίσης δεν μπορούν να ανά¬ 

γονται σέ συναισθηματισμούς, πολύ περισσότερό, όταν αύτοι κρυβουν 

ίδιοτελεΐς σκοπούς. 

Οί έπιλογές καί έκτιμήσεις μέ άναφορά στον Βησσαρίωνα, 

οδηγούν στήν διαπίστωση πώς, γιά νά είναι ορθές, πρεπει να ορίζουν 

ένα δρόμο στή ζωή, ό όποιος θά είναι ή συνισταμένη τής πράξεως 

καί τής θεωρίας καί θά βρίσκεται σέ άντιστοιχία μέ πραγματικό 

περιβάλλον. Αύτό δέν φάνηκε στον έν λόγω καρδινάλιο, ένα άνθρωπο 

πού άσπάστηκε τον μοναχισμό, ό όποιος μαθητέυσε κοντά σέ ενα με¬ 

γάλο φιλόσοφο άντίθετο τήςΈνώσεως, τον Πληθο^να, στον οποίο μά¬ 

λιστα ή πλατωνική μελέτη θανάτου, ήταν παρούσα. Ένας πού άνέρ- 

χεται στον έπισκοπικό θρόνο τής Νίκαιας, δέν μπορεί νά υποστηρίζει 

ότι ή παρούσα ζωή μέ όλα της τά βάσανα, μέ όλους τους κόπους, μέ 

όλες τις φροντίδες, μέ όλες τις άρρώστιες, είναι προτιμότερη άπό μία 

ζωή απαλλαγμένη άπό όλα αύτά, έστω και άν αύτη, όπο^ς δέχονται 

οί πιστοί, θά συνιστά μία άγαλλίαση, αφού θα είναι πλημμυρισμ,εν/] 

άπό τή θεϊκή παρουσία. Αντίθετα ό Βησσαρίων θεωρούσε ήθικό αύτό 
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πού του υπαγόρευε ή λανθασμένη αύτοεκτίμησή του. Ή προσέγγιση 

των θέσεών του μπορεί νά τελειόισει μέ την υπόμνηση ότι ήταν παιδί 

τής άνατολικής σύνθετης έκδοχής. Ή αντίφαση μπορεί νά είναι ή βε¬ 

βαιότατη αρχή, άλλά, όπως έλέχθη, αυτό ισχύει για τά φυσικά πράγ¬ 

ματα. Γιά το λόγο αυτό μέ πολλή περίσκεψη εκφράστηκε ένας σύγ¬ 

χρονός του. Ό «Βησσαρίων», έγραψε ό Σχολάριος, «έπαθε κάτι πού 

μπορεί νά συμβεΐ στούς άνθρώπους, παρασύρθηκε άπό τη γνώμη του, 

μέ άποτέλεσμα νά παραβλέψει πολλά άπό εκείνα πού έπρεπε νά φρον¬ 

τίζει» (Πατρινέλης, Βησσαρ., 850). Σήμερα μπορούμε νά πούμε πώς 

άν ό Βησσαρίων ήταν ένα απλό πρόσωπο και είχε παρασυρθεΐ, ή βλά¬ 

βη θά ήταν μικρή, άλλά ό Βησσαρίων υψώθηκε και ή παρουσία του 

έκεΐ, φαίνεται πώς όντως λειτουργούσε αρνητικά, μέ τό νά άσπασθεΐ 

τούς λόγους πού τον οδήγησαν σέ όσα έπέλεξε, άλλά και μέ όσα, στην 

συνέχεια, δέν φρόντισε. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ 
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ΝϋΟνΈ ΟδδΕΚνΑΖΙΟΝΙ ΑΟΕΙ ΙΝΕΒΙΤΙ ΟΟΝδΙΟΕΙ 
Α ΙΤΝΑ ΝΟνίΖΙΑ 

ΌΙ δ.ΝΙΕΟ ΑΝΟΙΚΑΝΟ1 

II ηΐΕΐιοδεηΜο Μ&Ιτίίβηδβ 4585 (νβοοίπα οοΙΙοεΕζίοηβ 0-74), ΒεΙε- 

Μΐε αΐ Χ-ΧΙ δβοοίο, ίΐ. VI+159, ιηβιηΒι\, ππη. 250 χ 1592, οοδίΐΐυΐδοε 1ε 
ριΐιτίΕ ρΕΓίε Βΐ ιιη οοιΒοθ £Ϊε οΕδδίηεδβ, 0££Ϊ (Βνίδο ίη (Ιιιβ δβζΐοηί: ίΐ ΜεΠί- 

ΐεηδβ, Ερριιπίο, 6 ΓεΠιιε16 ΟποΒοηίαηο §γ.250, ππη. 253 χ 184, Ιΐ. 88. 

Οΐιβ ςαβδΐυΐΐίηιο ΗΐΕηοδοΐΊΐΙο ηοη δΐπ 1ε δεοοηεΐΗ ρυΠε <ϋ ιιη εΙϊγο οοΠίοε 
βχ-οΕδδϊηεδβ, ΓΟποΒοπιεπο £γ. 251, Πι (ϋιηοδΠΕίο Βε ΟίονΕΐιηΐ ΜβΓΟΕίΐ3, 

οΐιε εΒΒε ηιοάο (Β γ€«ϊΓιοεγ6 1β ϊηεδΕίΐεζζβ (ΙεΙΓοΠοεεπΙβδοο οεΙε1ο§ό Πι 

ΚβΓοη ε ΒεΠη^Ιϊιη4. 

Με, ρεΓ εοΐϊΐοίϋΐΕ άεΐ ΙεΠοεε, εοηνΐβηβ βδΕηιΐηΕΓβ ίΐ οοηίεηιιϊο <ϋ 

ςιιβίΐο εΐιε Γιι ϋ πίΕηοδοπΙΙο οοηιρίβίο, ε^ϊογπεικΙο 1β Βεδεήζίοηί ριιΒ- 

1)ΗθΕΐ6. 

ε) ΜΕΠ'ΐΙβηδε 4585: 

1(ίΐ. 1-30ν) Τώτο άί 686Γ€.ΐζΐο πιοηαζύεο (ριιΒΒΙ. ηεΐΐα ΡεϊγοΙ. 

Οι*. ΕΧΧΙΧ 720-809). 

1. ΡβΓ ιιη3 ρπιη» ίηίΓοόιιζϊοηε βΐ δεπηοηε νεά. Κ. Κοιηβηο, 11η ίηβθίΐο 6ί 

δβη Νϋο ΑηεΐΓβηο: εοηδΐ§1ΐ ά ιυιυ ηονΐζΪΗ, ΐη Ε. ΌηΙ Οονοΐο-Ι. (τΐαηηεΐΐο (εοιιγβ 

(ϋ), Θαΐΐιιΐ‘3 ε ρΓΟίηοζΐοηε ιιηΐ3η3: Η ευ γη (Ιοί εοΓρο 6 (Ιεΐΐο βρίπίο Βυΐ ρΓΪηιΐ δβοοίί εη- 

8113111 3ΐ Μοίΐΐοβνο. ΟοηΙχΐΒυΙΐ ε 3ΐίυ3ΐΐζζ3ΖΪοηΐ ιιΐΐεποπ, Τγοιιι3 2000, ρρ. 389-395. 

2. ΘΓγ. Ο. ϋε Απότεδ, ΟηΙηΙο^ο άβ Ιοδ εόϋεεδ £ΐ·ΐε§οδ άε Ια Βΐ1ι1ίοΙβ03 

ΝηΠοπηΙ, ΜηΒγϊΒ 1987 (II βά.), ρρ. 71-73 (ρ. 71). 
3. Οίτ. Ο. ΜβΓΟβίί, ΡεΓ 1η δ£θΓΪ3 (Ιεΐ πΐ3ηοδεΓΪ«ί §τεεΐ <1ΐ Οβηονπ, (ϋ νππε 

θυθΐε 1>3δϋΪ3ηε (ΓΙιηΙϊη ε <Β ΡπΙιηο (3ΐυ(1ΐ ε Ιβδίΐ, 68), 0ΐ£ΐ3 άεΐ ΥεΙϊοηπο 1935, ρ. 

201. Βε ΗΓ^οηιεηΐΗζΐοηΐ δεΙ ΜεΓουή δοηο δΐυΐε δυεεβδδΐνΗΐηεηΙβ ηρΓεδε ά& Εητΐεπ 
ΡοΙΠετΐ, ϋυε εοΟϊεΐ £Γβεί §μέ εαδδΐηεδΐ ο§£ΐ ηΙΙη ΒΐΒΙΐοΙεεΗ ν3ΐϊε&ιΐ3: §;1ϊ ΟίΐοΒ. 

Ογ. 250 ε 251, ΐη ΡβΙβεο^ΓβρΙιίοΗ Όΐρ1οΐΏ3ΐϊε3 εΐ ΑτοΙήνίδΟεα. δΧυάΐ ΐη οηοι-ε <1ΐ 
Ο.ΒΗΐΛεΙΙΐ (8ιογΪ3 ε ΙεΚεΓΗΐυτΗ, 139), Κοιηβ 1979, ρρ. 159-221 (ρρ. 160-161) 

(= Βγζβηίΐηβ εΐ ΙϊεΙο^γηοοη, Κοπιη 1997, ηι\ XI). 

4. Ε. ΕεΓοη-Ε. Β3ΐ1α§1ΐηΐ, Οοάΐεεδ ιηβηυδεπρή ΟΓΗβεΐ ΟΐίοΒοηίαηΙ Βΐ- 

ΜΐοΐΚεεπε νβΙΐεΗηβε, Κοηιπε 1893, ρρ. 141-142. νβά. ΡοΙΙΐβΓί, 3x1. εΐΐ., ρρ. 

161-162. 



40 ΚοΒβΓίο Κοιηαηο Νυονβ 0$8ΘΓν3Ζ103ΐί 41 

2 ( ΓΓ. 30ν-56ν) Όείία νοίοηίαήα ρονβηά, α Μα§ηα (21) (ριιΒ- 

Β1. ϊνΐ, 968-1060). 
3 (ΓΓ. 56ν-65ν) ΌβίΙα εηρβήοήιά άβί τηοηαεί (3) (ριιΒΒΕ ϊνΐ, 

1061-1093). 
4 (ΓΓ. 65ν-102) Ρβήειβήα (4) (ροΒΒΕ ϊνΐ, 812-968). 

5 (ίΤ. 102-105ν) Οταζίοηβρβτ ΑΙΗαηο (5) (ριιΒΒΕ ϊνΐ 696-712)2. 
6 (ΓΓ. 105ν-110ν) Ξβττηοηβ .ηιΐ άβηο βναηξβΐίεο « ηιιηο ραί ΙιαΒβΐ 

εαεεηίηπι, ΐοΙΙαΐ» (6) (ριιΒΒΕ ϊνΐ 1264-1280). 

7 (ΓΓ. 110ν-121ν) 8η αΐ'ξοτηβηή ναή (5 [?])3. ΙηεΒΐίο. 
8 (ΓΓ. 121ν-124) ΡβΓ ιιηα νβτ'φιε οΐΐηεα, εΚε $ί αεΐίεηε άαΐραηβ 

ίη ΐετηρο άί άίφιηο β ροΐ αεήείβ αΐ ΰαηε/ιείίο άΐ ηοτηίηΐ τηοηάαηί (6). 

ΙηεΒΐίο4. 
9 (ΓΓ. 124-137) Α εοΐεΐ εΚε Κα ίηίζίαΐο Ια ύαηαφα οννβΓΟ € οπ¬ 

ή φ α ηηα ηονίζΐα (7). Ιιΐθ(1ΐΙο5. 
10 3 (ΓΓ. 137-158ν) Ναηαζίοηί, οΐιβ Ιβητάππηο, οδδβηΟο ΐΐ οοΒΐοβ 

ΐΉΐιΐϋο, ΐη οοϊτΐδροιι86ΐιζ3 <1ί ρ. 51,16 ΒβΙΡβΟ. Οοηο3. 

6) ΟίίοΒοηΐαηο §τ. 250: 

10 6 (Γ.1) δβ^υίΐο Βοΐΐε ΝαΓεαζΐοηί, ΙίπιΐΐΗΐΗΐηβηΙε 3 ρ. 52,6 Οοηο3. 

11 (ΓΓ. 1ν-88) ΕριεΐοΙαήο (II 330-706 β III 56ηζ3 ηυηιβΓο6 = I 
1-333; II 1-42; II 43-333; III 1-32 άβΙΓβά. ΑΙΙαοοΐ, ΐΐ (3113Ι6 ρι*ορπο 33 

(|116δΙθ Οθ8ΐθ6 ίΤ3δΟΠ886 Γίπΐζΐο 8β11α 0θ11βΖΪθΙ16 1ΐί1Ϊ3113 ρ6Γ 13 803 θ8ίζΐθ116 

ραΒΒΕ 3 Κοιη3 ηβΐ 1668, ροΐ ΓΐρΓθ3οΙΐ3 ηεΐΐα Ρ3ϊγο1.0γ. ΕΧΧΙΧ 81- 

5817). 
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Ρ3ίΓΪδίΐε3 ρ3Γνυ1» ν3ΓΪ3 2. Ε» ΝίϋΤ&Ιΐο 8ΐ Νίΐο 6 ΐΐ Β3Γ1&31Π βΐ Ιθ3δ3ρ1ΐ, ΐπ Με8ΐο- 

βνο §Γβεο VI, 2006, ρρ. 97-104. 
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ηοη ηιιηιεΓβηΙυΓ))). 
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12 (Γ.88ν) < 68ογ(1ιο 8ρ!Ρορ6Γ3 81 Ραοίο Όΐαοοηο 8ηΙΓαηηηηείαζίο- 

ηε 3^ΐυηΙο οΐΐο Γΐηβ 8α ιτΐ3ΐιο 8ο! XIV δβοοίο (ριιΒΒΕ ίιι Ρ αίι-οΐ. Εαί. 

χαν 1470ο - 1471ο) >Χ 

Οιιαηΐο αΐΐο δίίΐβ §ταΓΐοο, Γΐηΐιιίζΐοηο 8ΐ Ρβτοη β Βαίία^ίΐηΐ δί β 
8ϊΐΧ10δΐΓ3ΐ3 ίη ραΛΟ 683113: «ΙϊΐαίΙΙΙδ 03%Γ3ρΕΐ 53601ΐ1ΐ 86011111 86 ρΓθ8ΐΐ, 6 

8θ1ιοΐ3 δ.Νϋΐ Ογρίβηδΐδ, δΐη ροΐίιΐδ 6Ϊυδ86ΐη δαηοΐΐ νίή 8ΐο6ΐι83 δΐΐ»2 

(«νΐ δί 1Ή081Γ3 13 1113110 8ί 1111 03ΐ%Γ38θ 8θ1 8βθΐΐΤ10 860θ1θ, 8β1ΐ3 δ011θ1α 
8ί δ.ΝίΙο 0ΓΪρΐ6Πδ6, 3 1116110 θ1ΐ6 11011 813 8α 8ΐΓβ θ1ΐ6 6 ρΓΟρΓΙΟ (}11β1ΐ3 8θ1 

83111ο»). δθ3Γΐ3ΐ3 Γ3ίΐΓΪΕΐ1ΖΪθ116 αΐ ΟαΙηΐΤΙΟ 8ΐ δ. Νίΐο 8ΐ6δδΟ - 001116 αίίβΐ'- 

1113 13 ΡοΙΙΐβΓΐ, Ια 8β1 δαηΐο 6 «ηοΐονοΐιηβηΐβ 8ίν6ΐ*δ3»3 - , οβΠο β 
οΗε 511Τ3«3 8ί υη οοάΐοε 8ί «δοιιοΐα ηί1Ϊ3ΐΐ3))4, ρίαΐΐοδίο οΐιβ «^τεοο-ΐοπι- 

Β3γ83», 001116 ρροροδίο ιιεΙΓοπιιαΐ Ιοηίαηο 1955 8α1 ϋεντεεδδβ5. 

II άηεΐιιε 8β11ο δθΓΪΐ>3 6 οΗϊ3γο 6 ^βηβτ&ΐιηβηΐβ οογγθΙΕο6. II ΐβδίο 6 

ρΓ6δβιιΐ3ΐο δΐι 8ιΐ6 οο1οιιιΐ6 8ί 39 π§Ηί 013800113; 3ΐ ΓΓ. 124ν, 129ν, 131,132, 

133, 133ν, 135ν, 136ν, νί δοηο 3^ίηηΙβ ηΐ3Γ§·ίιΐ3ΐί ΟβίΙα 8ί6δδ3 ιηαηο. 

Οΐιί δία Ια ηονίζΪ37, οοί ίΐ δαηΐο ίη8ίΓΪζζο ίΐ δοο ββπηοηβ, ηοη 6 Οαίο 

1. ΟΓγ. Ροΐΐίβη, 3ΐΊ. είΐ., ρ. 164, ΙβΒΒονε ΡεΓοη-Β&ίΐ3§;1ΐηΐ, ορ. άΐ., 

ρ. 142, ρ3Γΐ3ΐιο §εηεπο3πιβηΐ6 8ΐ <( ςυ3ε83ΐη Ιβήηε ΒεδΟΓίρία». 

2. Ορ. άΐ., ρ. 142. 

3. ΡοΙΙΐβΓΐ, 3γΙ. εΐί., ρ.161. 
4. νε8. Εΐ8ΐ3 ΡβΓΓία, Οορΐβΐΐ ΒβΙΕ “δοιιοΐα ηΐΐΐβηβ”, ΐη ΑΐΙΐ 8ε1 Οοη- 

^Γεδδο IηίβΓΠ3ζίοη3ΐβ δΐι δ.ΝίΙο 8ΐ Κοδδαηο, Βοδδαηο-ΟΓΟΙΙβίβΓΓαία 1989, ρ. 20, 

δ Ειιο3, ΑκΐνΐΐΗ δεηΙΙθΓΪ3 β είΐΙΐιΐΓβΙε 3 Βο583ΐιο: 83 5. Νΐΐο 3 δ.ΒαΠοΙοιηεο 8α 
δΐπιεπ (δεοοίί Χ-ΧΙΙ), ίνί, ρ. 28, ηοία 12; δ. Ειιοα, δοΓίΙΙιιτβ ε ΠΒγϊ 8ε1ΐ3 

“δεΐ.θΐ3 ΠΪ1Ϊ3Π3”, ΐη Ο. Οαναΐΐο-Ο. Όε Ογ6§0ΠΟ-Μ. Μ3Πί30ΐ (3 011Γ3 8ι), 
δεπΙΓητε, ΙϊΒγϊ ε ίεδίΐ ηεΐΐε 3τεε ρΓονΐηείαΙΐ 8ΐ Βΐδ3ΐιζΐο, I, δροΐείο 1991, ρρ. 319- 

387 (ρρ.322-329); Μ3ΓΪ3 1. Ειιζζ3ΐΐο, 0Γ3ΐηΐΉ3ί3 βί δ)τηΐ3ί3. δεπΙΙυτβ φ&χ 
ε ΡΓο8ιιζΐοηε ΙϊΒγβτμι 1γ3 VII ε IX δεεοίο, ΐη Αηαΐεεία Ρ3ργΓο1ο&ΐε3 Χΐν-Χν, 

2002-2003, ρρ. 5-89 (ρ. 55). 
5. Κ. Οεντεεδδε, Εεδ ιηαηιΐδεπίδ §Γεεδ 8ε ΓΙίαΙΐε ηιέπ8ΐοη3ΐε (ΗίδΙοίΓε, 

εΐαδδεπιεηΐ, ραΐεο^ταρίιΐε) (8ΐη8ΐ ε Ιεδίΐ, 183), Οϊίία 8ε1 νΧίΐεαηο 19ο5, ρ. 31. 

6. I ΓΓε(]ΐιεηΙΐ ογγογϊ 8ΐ ΐίαεΐδίηο ηοη δοηο ίαΐΐ, ρεεαΙίΓο, 8α εεη8εΓε ΐηΐηίεΐ- 

1ί§ΐ6ΐ1ε ΐΐ ίεδίο. 
7. ΟΗε δΐ ίΓ3ίίΐ 8ΐ υηα ^ίονβηε βννίβΐβ 311» νίί3 ηιοη3δίΐε3 ε ίεδίΐιηοηϊβίο, 

οΙίΓε είιε 8&1 ίΐίοίο, αηεΐιε 8α ςυαηίο δΐ Ιε^β 3 Γ. 125: «ψιεδίο οοιηροΓ^ιηεηίο (γλΒ- 

Βΐοδο) ε βδΐΓαηεο ε δεοηνεηΐεηίε 3ΐιε1ιε αΐ ρίΐι ΐη8ΐΓΓεΓεηίΐ Γγ3 ΐ Οι Είΐαπΐ; ίαηίο ρίΐι 3 

οοΙογο εΐιβ δΐ δοηο ρΐΌΐηεδδβ 3 ΟπβΙο ε εΐιε δΐ 380Π13110 εοη επτ3 ρβΓ ρΐαεεεε 3 Ευΐ». 
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δΕρΟΓΟ. ΡοΐΓβΡΒβ ίθΓ8β ΐΓΒΐΐΕΓδί ίΐβΐΐίΐ «νβΓ^ίΐΙΟ ΟΐΙϋδΕ» 0111 6 (1β(ΙίθΕΐθ )1 

δβηηοηβ ίηβάίΐο (ϋ οιιΐ δορΓΕ (ητ. 8, ίΐ. 121ν-124), ορριιτο <Ιο11ε ΓαΙιιι- 

γε (ΙίΒοοηοδδΕ Με§πε <Ιί Αποιγε, οιιΐ ίΐ δΕηΐο ηκϋήζζο ίΐ ΙγεΙΙεΙο 8ιιίΙα 
νοίοηΐαΐ'ία ρονβηα ? Ρ’οοοΕδίοηβ ροι* 1ε δΙβδυτΕ 3β11ο δΟΓίίΙο ίίι ιηιε ίιη- 

ρΓΟννίδΕ ΟΠδί οΐί ΓεΒΒΪΕ (ΙοΙΙε §ϊθνΕ116, φΐ&ΐκίο 0011 «Υθ1ΐθ £01ΐίίθ θ Γ0550, 

οοοίιί οΐιβ ^ιΐΕΓίΐΕνΕηο δρΕνβηΙβνοΙιηβηΙο ίη ηιοιίο Ιιϊοοο ο (ΙϊεΒοΙιοο, Ιιοοοε 
δοοηνβηίβηίειηεηΐβ ΕρβΓίΕ ροΓ 1ε ίΐ'οςυοπζΕ οΐοΐ ΓβδρίΓΟ αίΓβηηοβο» ογε 
(ϋνβηίΕίΕ «δήηίΐο ε υη Εδρΐάβ, £οηίΐΕ <Β οοΙΙογε... οοη 1ε ρβΐΐε ΕίτοδδΕίη 
ΟΪεΙ δΕΙΙ^ΙΙΟ... (ΙεΙΟ θ1ΐ6 ΐΐ δΕΠ^υβ δΐ 6ΓΕ 51Τ10550 6 500ΓΓ0ΥΕ 0011 ΪΠίρβΙΟ ρΟΓ 

ίυϋο ϋ οοΓρο» (ί“. 129). 

II δΕΙίίΟ, ΙΒΟδίΓΕΙκΙο 11ΠΕ ΟΟΙΪΕ ΟΟίηρβΙΟΠΖΕ <Ιΐ ΙϊδίοΙο^ΙΕ, ΕΐΙηΒΐΐί- 

δοβ Γεοοο88ο (1ΐ γεΒΒϊε ((εΙΙε Βίΐε £Ϊε11ε», 1ε ςυΕίο, («ρι&ηοίο νίοηβ εΙΙε 

δυρβιΡίοίο (Ιοί 5Εη£ΐιβ, οοηιβ δοΙΤοοΕίΕ δοίΐο 1ε ρβΐΐβ, δΐ ΐΓΕδίοπηΕ ίη Βίΐβ 

πογε; ίοΓδβ - οοηΐίηυη — ϊΐ ΙεΙΙο οΐιο οοη 1ε Βίΐβ ^ιεΙΙε νίοηβ 5οογο1ε Εηοΐιβ 

(ΙοΙΙε Βίΐε ηοΓΕ... ίεοβ δΐ οΐιβ οΙΙε ΕρρΕΠδδβ ΙυΓρε β δβΙιίίοδΕ, ηίεηίΕΐίΓο οΗο 

1 ΕΒοηιίηονοΙε β οοΙίοδΕ ρΕδδίοηο (ΙοΙΙο δάε^ηο» (Ρ 129ν). 

ΚίηνίΕΐκΙο ε1 ηιίο οοηΙηΒυΐο §ιε οίΐηΐο ρβΓ ΡηκΙίνίίΙυΕζίοηβ οΐβΐΐβ 

ΡγοΒεΒιΚ ίοηΐί ηιοβϋοΗβ 3β1 δΕηΙο — ίπιηιβ(ΙίΒΐε ο ηιβ<ΙίΕΐβ οΐιβ δίΕηο1 — ίη 

€[ΐιβδί.Ε δβ(1ο ιηί Ιίιηίΐο ε υη ΐηςιΐΕ(ΐΓΕηιοηΙο (Ιοί Ιοιπε (Ιοί 1ε οοΙΙογε {οργή, 

θυμός, οΗο ίη ηιιβδίο δοπίΐο νβη^οηο οοηδίάβΓΕίί ριίΕδί δίηοηίιηί) ηοΐ ρεη- 

δίβΓο <ϋ 8.Νΐ1ο ΕδοβίΕ β ίη ηυείΐο <ϋ εΙϊτϊ Ρε(Ιπ (ΙοΙΙε ΟΙιίβδΕ β ΕυΙοπ βοοίο- 

δίΕδΙίοί. 

Ρε ρίίι (ΙοΙΙε^ΙιεΙε (Ιείίηίζίοηε (ΙβΙΐΕ οργή (“οοΙΙογε”)2 ηβΙΡοροΓΕ 

ηίΙΪΕηΕ3 δί ΙτονΕ ηβΐ Όβί νίζί οίι.6 5Ϊ ορροιιροπο αΙΙβ νίηίι4: «1ε οοΙΙογε ο 

οοηιο υη ίηιΐο (ΙοΙΡίηίεΙΙβΙΙο, υιΐΕ δοννβΓδίοηο άβΐ οεγεΙΙογο, υη πηιβδοοίΕ- 

ιηεηΐο <1ο11ε ηΕίυΓΕ; ρΐ’ονοοΕ Εδρείΐο ϊγγϊΙεΙο, πΒοΙΙίιηβηΙο <Ιβ1 ουοββ, ίυοοο 

Γυ§£οηίο, οοιηροΠΕίηοπίο δάε^ηΕίο, ϊγε ηεΙΙ’οΙίτΕ^ίο; ο οοηιο 1ε πιε(1γ6 

(Ιβίΐβ Βοΐνο, υηΕ ΒεΙΙε^Βε δϋβηζίοδΕ, υη ίιηροάίηιεηΐο ρβΓ 1ε ρΓβ^ΙιίβΐΈ» 

(3 = 1144ε). 

1. ν«1. ΚοίΠΕΠΟ, ΕΓΪ. οίί., ρ. 394. 

2. Κβηάο οργή (“οοΙΙθγε”), θυμός (“δίΐο^ηο”), χόλος (“γεΒΒϊε”), κότος (“γεπ- 

οογο”), μήνις (“ϊγε”); οίτ. Ο. \Υ. Η. Ρ&ιηρο, Α Ρ&ΙήδΙΐο θΓββί< Ββχίοοη, Οχ- 

Γογ<1 1978 (V 0(1.). 

3. Ργ05οϊιμ1ο, ρβΓ ίΐ ιηοηιβηΐο, (ΡΙΙ’ΕΐΙπΒυζίοηβ <1ί δίιψοίβ ορβΓ6 ε ΝΠο Αηοί- 

ΓΕ11θ/ Νίΐο δίπΕΪΐΕ, Π1ΐνΪΕη(1θ Ε ίρίΕΠίΟ ίΐο δβ.πΐΐο ίη Κοιώεπο, ΕΓί. βΐί-, ρ. 389, ηοίΕ 2. 

4. ΡεΙγοΙ.Ογ. (= ΡΟ) ίνί 1139-1144. 
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Οοιηβ <(ιιιιε ηηΒο οΐιβ δορΓΕ^ίυη^β οδβυτΕ ΐΐ δοΐο», οοδί «οδουΓΕ 1ε 

ιηοηΐο ίΐ τίοοπίο (Ιοί γειιοογο» — γοοϊΙε υιΐΕ ιηΕδδίιηΕ 3β1 ΙγεΙΙεΙο 8κΙΓΐΓα- 

αοπάία1 — . ((Ρο δάο^ηο», ροοο, «οοη 1ε ΐΓΕηφίίΙΐΕ ηιοίΙίίΕζίοηο δί ε3(1ο1οϊ- 

δοβ»( νΐοη (ΙοΙΙο ηβΐ 8ιιίΙα χαρβηοπίά άβΐ /ηοηαα'2) β ί’ιιοιηο (Ιίνίοηβ <1β- 

£ΐιο (1ί Γοοορίτο ίΐ ρίίι εΡο ίη56£ΐΐΕΐηβηΙο, οοηιο ρίιι νοίΐ.β ίΐ δΕηΙο βνί<3βηζΪΕ 

ηβΐ δυο βρίδίοΐΕΓίο. 

ΡβρίδίοίΕ II 3053, ίιη1ίΓΪζζΕΐΕ ε1 ρυβδίοΓβ Οΐίιηρίο, γοοϊΙε: « Νβ 

ίιτΕζίοηΕΐηιοηΙβ, ηο ΓΕζίοηΕΐιηοηΙβ, β νΕηΐΕ££Ϊοδο ίηοοΙΙοηΓδί: ε Ρυοη ΟϊγϊΙΙο 

ίΐ 8ί£ΐιοΓβ ΡΗε ρΐΌΐΟϊίο; δβ Ιυ νοΓΓΕΪ οδδβΓο δΕ££ΐο οοηιο νυοίβ Οηδίο4, ηο 

ΙυΙΐί £ΐί υοιηίηί ιπεΙυε^ϊ, ηο ί (Ιοιηοηί ηΐΕΐί^ηί β ρβποοίοδί, ηο Ιο δίβδδο 

ΒεΙειιε, «ΙοιηίιΐΓ^ο (Ι’ο^ηί οΕΐΙίνβΓίΕ, ροΐΓΕηηο δρίη^οιΌ εΙΙε οοΙΙογε β εΙΙε 

ίτοηβδίΕ)). ΟΙιγο ε1 ΟΓΪδΙο, Ι’οδβιηρίο <Ιε δβ^υίτβ β οΙΡογΙο ειιοΙιο 3ε1 “(Ιίνίηί 
ΜΕΟδΙπ”, οΐιο ήκϋοΕηο 1ε 81γε(Ιε νοΓδο Ιο νΪΓΐυ οΐιο «ίΙΙυηιίηΕηο 1ε ιηοη- 

1ο». ΝοΙΡβρίδΙοίΕ III 1 ε! γοΓογοιιΟεγιο ΤβοοΙίδΙο5, ίΐ δΕηΙο Ε^^ίιιη^ο: «Ε 

Ιιι άυηςυο Ρε3ε Οβηβ ε ηοη ΕνβΓ πιιΙΙε ε οΐιβ Γεγο οοη 1ε 1βηβΙ)ΓΕ (ΙοΙΙο 

δ(1β£ηο ο οοη 1ε οΕΐί^ίηβ (ΙοΙΙε πιβηΐβ; β ηβοβδδΕΠο οΗο 1υ οβΓοΙιί ί (Ιίνίηί 

ιηΕβδΙπ, οοΙογο οΗο Ιί ρΓβηΟβΓΕηηο ρβΓ ιώειίο β Ιί ΐΓΕΠΈΐηιο ίυοη 3ε1 

Ιυο οοηιροΓίΕηΊβηΙο δάβ^ηοδο, οοιηΐυοβιιοΐοΐί νβΓδο 1ε ηΐΕηδίιοΙυβΙίηβ β 1ε 

1οη§ΕηίηηΐΕ, Ιο νίΓΐίι οΗο ίΙΙιπηίηΕηο 1’ίηΙβΙΙβΙΙο». 

Α11ε υίΙε οοηνβηΙιίΕίο β εΙΙο ρίοοοίβ Ρβ^ΐιβ Ιγε ιηοηηοί τίροΠΕ Ρβρί- 

51ο1ε II 456 ε υη ΙεΙ ιποιιεοο ΟϊγϊΙΙο, οΐιβ ογε δοΐίΐο ιηοηηοΐ'Εΐ'β. Εγε ίΐ δβπο 
β ίΐ Οεηβνοίο, ίΐ δΕηΙο Ιο ίηνίΐΕ « ε ργο^εγο, δβοοηάο 1’ίηδβ£ΠΕΐηεη1ο οΐιο 
οί Ιιε (ΙεΙο ΓΑροδίοΙο (8.Ρεο1ο)7, ΙοιιΙεπο (ΙεΙΙο δ(Ιε§·ηο ε (ΙεΙΙο άίδρυΐε, 
ροΓοΗο 1ε ιηοπηοζ’Εζίοηβ β πιεγΙγο (ΙοΙΙο δΟο^ηο». 

δυΙΡ £βηβδί (ΙοΙΙο δΟβ^ηο/ οοΙΙογε ρίίι νοίΐβ ίηδίδίοηο §1ΐ εοΙογϊ βοοίο- 

δίΕδίίοί. Μί Ιίιηίΐο δοΐο ε ρυοίΐί οΗο δοηο δβηι^ΓΕίί ί Ιυο^ΐη ρίίι δί^ηίί’ίοΕίίνί. 

1. = 8ιιφ οΐίο $ρίηή άυΙΙα ιηαΐΐζΐα (ΡΟ ίνί 1153-1156), 9-10; Ρ οϊΙεζ. 

β 6ε1 § 9 = 1153ο. ΡιιτίΓορρο ιιπ’εΙιγε πίΕδδίηΊΕ οί β ρβΓνβηυΙπ ιηυΐίΐη ηβΐ ΙοδΙο §τβ- 

οο: «ϋη πίοπεοο οοΐΐβποο λάίΐβ ιιη ίυΐβ, β Ε^υζζο ί 3βηίί». Ρε (Γ&Ουζίοηβ ΡΐίηΕ (1154ο) 

«Μοη&οιίδ ΪΓΕουηίΙυδ, 3ρει· βδΐ δίΙνοδίΓίδ βΐ δοΙίϋΕΓίυβ; νΐ<ϋί Εΐί^υειη, Ιωιο άοηίεβ 
βΧΕΟΐύΐ», 01 Γ& ΟΕρίΓβ θΗβ ΠΙΕΙΙΟΕ ί}113ΐθ053 ε1 1βδ1θ §Γ600. 

2. ΡΟ ίνί 1061-1094; 1ε οΐίΕζΐοηβ β 6ε) § 5 = 1068ε. 

3. Ρ Ο ίνί 349ο. 

4. ΡβΙΙ. «βδδβΓβ ίίΐοδοίο (= ιποιιεοο) οοηιβ νυοίβ Οπ8ΐοΐ). 

5. Ρ Ο ίνί 364ο. 

6. ΡΟ ίνί 2176. 

7. 1 Οογ. 10.10.. 
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ΙΙπ3 δθΓί3 <Β κλίμαξ, ίΐαΐΐ» δίοΐΐβζζη 3ΐΤΐΓ3, 6 οοηΓΐ^υΓηίη ηεΐ Ρα- 

5ΐθΓβ <Β Επη»1: ((Ε’ίΓηδοίΒίΙίΐη ρπιηα ε ίηδβιίδηϊη,1ε££6Γ3 6 δίοΒη. Ροί (Ιυΐ- 

1α δΙοΒεζζη δΐ ρ&853 3ΐ1’3ηΐ3Γ6ζζ3, (ΜΓηιηηΓεζζη &11ο δάβ^ηο (θυμός), (ΙηΙΙο 

δοΐβφίο 3 ΙΕ οοΐίβΐ’3 (οργή), (ΙηΙΕ οοΙΙβΓη 31ΡΪΓ3 (μήνις); ροϊ Γίτη, Γοηηη- 

Ι3δί ά οοιΐ56§υεηζ3 <Β ΐηΐί ιηηΐί, (Βνίβηε ιιη ρεοο3ΐο £Γ3νε 6 ίηδηηηΒίΙε». 

ΜβΙΙΟ 3Γΐίθθ1&ΐ3 6 ρΓ6θίδ3 6 Ε (ϋδίίΐΐζΐοπβ Γΐ’3 1β ρ35δίθ1ΐΐ θ1ΐ6 Ιβ^ίδ- 

πιο ΐη ιιη ίτηιτιιηβηίο ΐΓ3(Βίο 3 ηοιηε <Β Οπ^ειιε2: «Αίοιιηί ηΐοηηβΓο οΒο 1.3 

Οθ11θΓ3 β 1013 1Ώ3ΐ3ΐΐΪ3 (Β ΙΒίϊΐί^ΙΕ 6 13 Π0011<Βΐ556ΓΟ 31 £6116Γ6 Βείΐβ ρ35δίθ- 

ηί; ...Γ3Π13Γ6ΖΖ3 6 ιιιΐ3 οο11βΓ3 ίηηιηιηίδδίΒίΙε... Ιο δΒβφίο υηη οοΙ1βΓ3 3ΙΙ0 

δϊηΐο ϊιιΐζίαΐθ)!. ΑηεΒε ροί, εοιηιιηφίβ, “δεΙεφίοΈ “οοΙΙβΓη” ηοη δοηο δίηο- 

ιιίπιϊ, νεηεικίο οοηδίάε^ϊο Ιο δ(1β£ΐιο “πιηΐβ ιηίηοΓε” ίΐβΐΐπ οο11θγ3. 

δη ςηεδΐη δίβδδη Ιίηεη β υη 1ιιο°ο ΒεΙ ρδοικΙο-Αίηηηδϊο (ΙοΠ’ϋΕ/ιο- 

$ίζίοηβ δηΐ δηΐηιο 2,5, ΐη ουί 1η <Β£ΓεΓ6ηζ3 Γγη 1ε Βυε ρηδδίοηί 6 οοη ηΐ3§·- 

§ίογ οιη·3 οΙεΓίηίΐη3: «8ί (ΒδΙίη^υε Ιο δ(1ε§Ίΐο άαΐΐα οο11εΓ3 ηβΐ ΓηΙΐο οΒε Ιο 

δοΙβφΙΟ 6 11113 Οθ11βΓ3 θΒβ δρΐΐ’3 001116 1111 ν3ρθΓ6 6(1 6 31100Γ3 ΗΓΐΙβΙΐΙΟ, 1η Οθ1- 

1βΓ3 6 ΒεδίΒεπο <Β ηιοίεδΐίη δοηπιΒίβνοΙβ. ϋυηρυε, Ιο δοΐε^ηο 6 υη3 οο1ΙβΓ3 

πϊΐρβΓίεΙΙη, 1η οο11ογ3 ίηνεοε Ι’αΙΙο οοιηρίυΐο)). Α ρΓβδοΐιηΙβΓβ οίηΐ ρεοΒΙβ- 

ηΐ3 ΒεΙΙ’ηΜχίΒυζίοιιε άάΥΕψο$ίζίοηβ 5ΐιί βαίτηί, ϋ Βγ3ιιο οίΐηΐο ίΐ'ονα ιηΐ3 

5ΐΐ3 οοπΊδροηοΙεηζη ηεΐΥΟτηβΙία οοπϊγο φ ίι-αύ <ϋ 8. Βηδίΐίο4, Βονε δΐ 

3ίΪ6ΓΠ13 θ1ΐ6 ((1θ δΒβφΙΟ 6 001116 11113 50Γ13 (Β Γί3Ι11Π13 6θ1 6δ3ΐ3Ζ1011€ 301113 

οΐεΐΐη ρ3δδίοιΐ6; ίηνεοε 1β οο11οι*3 6 ρεΓδίδΙεηΙβ <ϋδρΐ306Γ6 6 ίηιρβίο οοηΒηυο 

ίη νίδΐ3 (ϋ πο3ιή5Ϊ3Γ6 Ιο ίηφίΐδΐίζίε, οοιηβ δε Γ&ηίπι& Γοδδβ ηπίβηΐβ (ϋ Βεδί- 

Βεπο ρβρ 13 νειηΐβΐΐη». ζ)υ3δί δΐιηΐΐο 13 (ΙεΓίηίζίοηε εΒε Ιτονίηηιο ηβΐ €οιη- 

πιβηίαήο αΐρυο/βία Ραία £13 αϋπΒιιίΐο ηΐΐο δίεδδο 8. Β3δϊΙίο5: «Εο δΒβ- 

§ηο 6 πΒοΙΗπιβηΐο Ββΐ 33ΐΐ£ΐΐ6 ηΙΙοπιο 31 οηοΓβ, ρβΓ ΐΐ §όπΠογο οΙιθ νίεη ρΐΌ~ 

νοο3ΐο Γΐηΐΐβ 653ΐ3ζίοιιί Βει “δΐιοοίιί” (χυμοί) ηίΐοηιο ηΐ οιιογο; 13 οο11βΓ3 θ (Ιβδί- 

άβπο (Ιί πιοΐοδίί» ρορ 13 ηνΐιιοίίη)). Ιη ραβδίο 03δ0, ρβΐΌ, Γη οηροΐίηο ηιιοΐιο 

ιιπ3 δρίβ^ηζίοηε ΓίδίοΙοφοη, (Ιηίο ο1ΐ6 ίΐ θυμός ο ^6ΐΐ6Γ3ίο (Ιηΐ χυμοί οΐβΐ 

ΟΟΓρΟ 111113110 6. 

Ϊ.Μαηά. 5,2,4 = II 93 Εβίίε (ΐΓβά. ΐΐ. 3ρ. Α. Οιΐ3ο^ιΐ3Γε11 ί, I Ρη3π Αρο- 
δίοΐϊοϊ, Κοιη3 1978 [ II εά.], ρ. 274). 

2. Οοτητηεηΐο α Ε/βήηϊ 4,31 = Τΐιβ Ιοιιπιηΐ οΓ Τΐιβοΐο^ίεηΐ δΐιιάϊεδ III, 
1902, ρ. 556 (εά. I. Α. Ε. ). 

3. ΡΟ XXVII 65ε. 
4. 10,6 = ΡΟ XXXI 3693. 
5. 181 = ΡΟ XXX 4243. 

6. II θυμός ε εο11ε§'3ΐο 3ΙΙ3 ζήσις 3ΐιεΙιε>·ϊη Οεε^οπο Νηζϊηηζεηο, ϋατπι. I, 

Ε5ΐ3 ίηνβΓδϊοηο (Ιί Ι.βηΒβηζη δί 1ΐ3 οοη Ενη^πο Ροηΐίοο1, ρβΓ ίΐ φΐη- 

1β, νίθ6νβ1·δ3, Οό11θΓ3 6 δίΙο^ΠΟ 80110 ρΓ3ΐϊθ3ΙΙ161ΐΙθ 8111011111111 «Εη Οθ1ΙβΓ3 6 

ηιΐ3 ρηδδίοηβ 3οηΙΐδδϊιη3. Ε’άβΙΙη ϊηίηΐΐί ΓίΒοΙΙίπιβηΐο (Ιί δοΐε^ηο 6 ιηηονο 

οοιιΙγο οΐιϊ 1ΐ3 ρΐΌοιιταΙο ηηη ίη^ίιΐδΐίζίβ ο οΐιί θ πΐθΐιηίο ίη^ίηδίο. Εδδ3 ο§ιιί 

φοπιο (Ιονηδίη Ρηηΐηιο ο ΐΓ3δοίιΐ3 1η ιηβηΐβ, δρβοΐηΐιιιοηΐβ ιιβίΐο ρΓο^Ιιίο.Γβ, 

δοηοϊοικίο ΐΐ νοίΐο (Β οΐιί 6 3γ1γΙο1ογ3Ιο. ΤηΙοΓη Βίνίθηβ οΐΌΐιίοη 6 δί ιηιιία 

ίη ίΓ3; (Β ηοΐΐο ρΓοοιιοη η^ίΐηζίοηθ, δΓίηίδοβ ίΐ οοΓρο β Γη ίιηρηΙΒιΒί'β; 6 

οοιηβ Γηδδβΐΐο (Β ηηη ΒβδΙίη νβίβηοδη». Οοδί ηηοΐιβ ηβΐ δβηηοιιβ ρδβηάοοπ- 

δοδίοιηΐοο $ιιΙία πιαηΞΗβΐιιάίηβ2 Γογογο 6<1 ίτη δοηο ροδίί δηΐΐο δίβδβο ρίη- 

ηο: «ϋί οοιίδε^ηεηζη, ςηηικίο ίΐ Γιιγογο β ΡΐΓ3 δί ίηιροδδβδδαηο γΒ Ιε, ρεΓοΒο 

Β αννίβηβ <Β δΐιΒίΐ’ο ηιιηΐοοδη <Β §Γ3νο 6 (Β Βιιτο, ποοπίηΐί οίεΐΐη ιηίΐβζζη 

(Ιοί Οπδίο 6 δΐΐΐΐίΐο (1ίν61ΐΐ6Γ3ί 3131150610 6 οΐθΐηβΐΐΐε». 

Οοη Νβιηβδίο (Β Εηιοδη3 ΙοΓηα Ιη (ΒΓΓβΓβιιζί3ζίοηβ θυμός “αίβριο” 

( ΓηΙΙο ίηίζΪ3ΐ6), οργή “οοΐΐεΐ’η” (ΓηΙΙο οοηιρίηΐο), οοη 153^ίυηί3 (Β υη 

ηυονο βίεηιβηίο, Ιη χολή “Βίΐε”: ((Εο δΐΐε^ηο 6 ΓεονοΓε (Β 83ΐι^η6 3ΐΙοπιο 

31 0110Γ6, θ1ΐ6 6 ^6116Γ3ΐθ (ΙηΙ ν3ρθΓ6 ΒβΒη ΒίΙε Ο (Μ δυο 600Ϊ13Π1Θ1110. ΡβΓ 

ςυβδίο Ιη Βίΐθ δί δυο) <Ιθΐιοηιίιΐ3Γ6 3ηο1ιβ Γ3ΒΒί3. ν’β ίΐ οηβο οΒε Ιο δάβ§ηο 

5ΐ3 (ΙεδίοΙεπο (Β νεηάβΐϊη δοηηιΒίβνοΙβ. 8ε ηοί Γΐεενίηηιο υη’ίιι^ίιΐδΐίζίη, 

ο Γί{εηί3ΐηο (Γηνβρίη ήοβνυΐη, δΪ3ηιο δΒε^ηηΐί, ε ηΐΐοΐ’η (ριεδίη ρηδδίοηε ε 

ιιη ηιίδίο (Β ΒβδίΒβπο ε (Β δΒε^ηο. Τγο δοηο 1ε δρεοίε (Β 8(Ιε§τιο: Ιη εοΐ- 

1εΓ3 — οΒε δί οΒίηιηη 3ΐιοΒε ΒίΙε ο τηΒΒίη — , 1*ϊΓ3 ε ίΐ ΓηηοοΓε. διίε^ηο 

6 3ΐΓίηίζίο, ροί οε Ιη οοΐΐεΐ’3 - ε οίοε ΒίΙε β τηΒΒίη - . Ε π·3, ροί, ε ΒίΙε 

οοικίοίΐη 3 ιη3ΐυΐ’3ζίοηε)).4 

ΕίνβΓ53ΐηβηί;β Βηΐ ρδβικΙο-ΒηδίΙίο, οΒε γΪ06Γ03 Ιη 03ηδ3 ΒεΙ θυμός 

2, 34, 43-45 = ΡΟ XXXVII 9483: «Ιο δάβ^ηο ε ίηεβδκιηΐβ πΐιοΐΐΐιηεηΐο άβΠη 
ιτιεηίε. Ε3 εοΙ1εΓ3 ε 53ε§ιιο εΐιε ρειΒιΐΓ3. Οοΐιιί εΒε πεοι·(ΐ3 ίΐ ιηαίε, Ιεηάε ΐιΐδίάίε, 

ε §6Π6Γ3 Γ3ΠΟΟΓε)). 

1. 5ιιφ οΐΐορβηύβή νίζΐοεί, αά ΑηαΙοίίο = ΡΟ ΧΕ 12733. νε<1. ηηεΒβ ί 
Οβρίΐοΐί 36 Αιΐ3ΐοΙίο = ΡΟ ΧΕ 1224ε: « Εβ εοΐΐεο ε Γο3ίο 3εοΓε5εοηο Ιο 5(Ιε§ιιο; 
13 ιτιίδεπεοΓ^ία ε 1β ιηίΐεζζ3 υιηίίΪ3ηο ΓεδβεΓε»; 1225η:)) Νοη (ΕγΒ 3 ρεηδίεΓΪ <Β 
εο11ει·3. οοπίΒβΙΙϊ δεεοηΒο ^ϊιι3ϊζίο οοιιΙγο Ιη Ιαη 3ΓΓΙίζίοηε)). 

2. ΡΟ ΕΧΙΙΙ 553 - 554. 
3. ΟβΙΙα ηαίιίΓα άβΙΓιιοηιο 21 = ΡΟ ΧΕ 692η. II Βεηηο δί ϊεον3, οριηδί 

Μεηΐίεο, ίη Οίον3ηιιί ϋηηιηδοβηο, ΞυΙΙα [εάβ οΓΐοάο88α II 16 = ΡΟ ΧΟίν 
932(1-9333. νεά. ηοΐη δεφίεηίε. 

4. Νεί Βεηηο βϊΐπΒιιίίο 3 Οίο\3ΐιηϊ Βηπιηδοεηο ίΐ ρβποάο δί εοηείικίβ ϊηνβεε 

οοη «... έ ΒίΙε εΒε ρεΓδενεεη, οντεεο ΓηηοοΓε». 
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ικ*ΙΙ<’ γ8<ί1ηζϊοιιϊ ίίοΐ χυμοί, Νοιηοδΐο πρ πΐΡονΉ Γοπ§ϊιιρ ιιοί “ν»ροπ 

ίΙεΙΙπ ΙηΙρ”1; ρΐΊ* <'πΙί'ϋΐπ1)ΐ ίΙ Γοηοηιοηο «ννίοηβ «ηΙ+οπιο η! ριιογο». ΟΐνρΓ- 

δαιηρηΐρ <Ιη1 ρδοικΙο-ΑΐΗηΗδΐυ, ριτ ΐΙ ηυβίο Ιη ροΙΙργη ρ «(ΙρδΐΗρπο <Ιϊ ιηοΐο- 

δΐίπ «ίΐηιΚίονοΙίΜ), ιη Νετηβδΐο ο Ιο δΗρ§ηο η ρυηίι§0ΓΗΓ8Ϊ γοπίρ «εΙοδίΗοηο 

ίΐί νΡ)]<ΙθΠ;ΐ δΡΗΠίΒίρνοΙρ». 

ΜΐΪΓηα ΙβδΙίιηοη ία πζη ΙηπΙοηπΟρη — ιηπ νβ ηβ δοηο ηπρογη ηΙιγο, 

ιιρΙΙη δίΡππΐιΐΗΐΗ ρΓοεΙαζΐοηβ Ηοί ΡηιΙγϊ ΟρΙΙη ΟΙιίβδΗ — ρ <]ιιρΙ1η <Β ΙδκΙοΓο 

ΡρΙιικΐοΐα2. οΐιο ηπιπιρΙΙο <1ϊ ηοη πνρΓ |ρ κίββ ιηοΐΐο οΗί&τβ δΐιΙΙη ίϋίΤοΓΡηζΗ 

(γη δ6ρ§ηο ο οοΙΙθγη: «δάε^ηο ο ροΙΙργη .ηριτιΡγηπο βδδβΓβ Ια δΙβδδΗ οοδα, 

Γογ5Ρ. Μη δάβ^ηο δΐ^ηΐίιοΗ αουΐα οοηοΐΐΗζΐοηρ (ΙρΙΙη ρπδδΐοηβ, ρΙιρ γιιΒη 

ηποΙίρ ί ρρηδΐβπ; Ιη ροΙΙργη δί^ηίίιΟΗ ΙΧΗΐΙοηβΓδΐ η 1αη§ο πρΙΙη ρπδδΐοηβ. Ρργ 

οαΐ Ιο 8(1ρ£ηο ρΓβικίρ Π ηοηιβ γΙηΙΙη βδΗΐπζΐοηβ (άναθυμίασις), Ια ροΙΙργη, 

ίΙπΙΓίηοοΙΙρΓίΓδΐ (όργαν) ρ ηγπηγρ Ιη οοηίβδπ». II Βγηπο ρ Γυηίοο ρΙιρ ιηοδίπ 

αη ΐρηΐΗΐΐνο (ΓπηΗΐίδί ρΟιώοΙο^ϊοη (άναθυμίασις < θυμός). 

Ενΐίπικίο 1β οοπιρϋοΗΐΡ {ϋίΤρΓΡηζΐπζΐοηΐ βΐιβ ποογγοπο ίη αΐΐπ ηιι- 

Ιογϊ, 5. Νΐΐο δΡηίοΓ δΐ δβΓνβ (Γαηπ Ιεπϊΐΐηο1ο§ΪΗ ςαππίο πίηϊ δβιηρίΐορ β 6ΐ- 

ΓΠΡδδΗ, ΓΠΪΓΗΙΙίΙο δΟρΓΗΙΙυΙΙΟ ηΙ ίΐΠΡ ΡοΙίΠοΗΠίΡ (1ρ1 800 ΙΏ6δδΗ§§ΐθ. 

Ρργ ςαπηίο Η§ιιαιχ1α Ιο δΐΐΐβ ρ ΐΙ ΓΪΙηιο ρβοδΗδΙΐοο, ΐΙ δρπηοηρ δ’ΐη- 

ςυΗοίΓΗ ΠρΙΙη ρΓΟδΗ (ΡηγΙΡ 6ρ§1ΐ ΗΙΐΙοη ΟΠδίΐΗπί ΐΗΓοΙοΗΠΕίοΙίΐ. δβΠΖΗ ΡΟΟβδ- 

δΐνπ γϊοργοηΙρζζη, νί δΐ 5θοΓ§οηο ίι§ατρ γρΙοποΗρ ρ ρΗΓΗΐΙεΙίδπιΐ; Ιη ΙβηΒρη- 

ΖΗ ΗΐΙΐοΐδΙΐοΗ ηοη ΐοιρράίδορ, ΐη §ριιργη1ρ, ηΙ Ν. <ϋ ηΙΙϊιί§ργρ 6η11η κοινή 

ρ (ΙηΙΙη Ιΐη§αΗ 6ρι δρΙίπηίΗ. 8. ΝΐΙο ηοη ρ οριΊο υη Οπδοδίοπιο, οοηιρ 

πιοδίΓΗηο Ηίοιυιΐ ρβηοάΐ αη ρο’ ίηιρΗΡοίΗΐί; ηΙϊγϊ, νΐοβνβΓδΗ, δοηο Γηγγη§ϊ- 

ηοδΐ ρ ρΓοΙΐδδΐ. δρροίρ ιιρΙΙη ρηγΙρ ορπΙγηΙρ 6ρ1 δβπηοηρ3. 

Ρα οιιτΗ ηρΙΓοδδΡΓνπηζΗ (Ιβί πίηιο ρΓΟδΗδίΐοο ρ ρρκιΙίΓΟ ιίορυιηρηΐΗΐΗ 

ιΙαΙΓΗΜΗΐίδΐ <1ρΙ1ρ “ρπιΐδΡ ΓογΙϊ”4. 8ιι αη ΙοΙηΙρ <1ΐ 353 οίπαδοίρ, ΐΐ πίπιο 

γρ§ο!ηγρ ηοη ε οδδβΓνπίο 147 νοίΐε (δρπζΐο Ο, 1, 3, 5, 6, 7 = 41,64%). 

1. Ρργ 1η §εηεδί ΒεΙΙπ οοΙΙργη ηβί ο&3Ϊ (ϋ μελαγχολία νβ(1. ϊ 1ιιο§;Ιιί <1ϊ Οπίεηο, 

Κυίο άΈίβδο, Οηβ&δίο εΐΐΗΕΐ ΐη Κ ο ιη η η ο, ηγΙ. αΐ., ρ. 394, ηοΐβ 13-15. 

2. ΕρίδίοίαΗο IV 223 = ΡΟ ΡΧΧΥΙΙΙ 13175. 

3. Νβ Ιιο άίδοιίδδο οοη ΐ 3οΙΙθΓ&η3ί άεΐ οογ»ο 3ί ηΙιπίοΗ §τεοΗ ε ΙηΙϊιιη ρεΓ 11 

ϋοΙΙοΓ&ίο <ϋ ΓίεβΓΟΗ ίη ΡϊΙοΙο^ΐίΐ εΐΗβδϊεπ (XII ε XIII εΐείο, υηΐνεΓδΐίΗ «Ρειίεπεο 

II» 3ί ΝΗροϋ). Κϊη^ΓΗζΐο ίΐ 3γ. ΡΓπηεεδεο ϋε Νΐεοΐπ εΐιε ηιϊ Ιιη 3ηΙο ιλΙϊΙϊ δυ^§Ό- 

ΓΪιηεηΐΐ ρεε 1η εοδΐίΐυζϊοηε 3ε1 ΙεδΙο. 

4. δοηο εοη$ΐ<Ιί·Γ»Ιε πηεΐιε 1ε είπικοίε 3ε11ε εΐίΗζϊοηΐ (ΐηΚε 80τίΙΙυΓΪδΙΐεΙιε) ϊη 

ηυπηίο Γίροίεβίο ε δϊπΐο ((ΓηΙΙο ρροριΐο» 3ηΙΓ Α. 
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Ρργ Ιο “δραζϊο 2” ηΒΜηπίο: 

2-001= 13 (νοίΐε) 

2-ΡΟ = 29 

2-ΡγΟ = 3 

2-ΟΡ = 11 

2-ΡΡ = 25 

2-ΡγΡ = 11 

2-ΟΡγ = 15 

2-ΡΡγ = 33 

2-ΡγΡγ (6ορρίο (ΙηϊιΙΙο) = 11. 

ΤοϊηΙρ: 151. 

Ρργ Ιο “δραζΐο 4”δί πΐβναηο: 

4-00 = 1 (νοίΐα) 

4-ΡΟ = 4 

4-ΡγΟ = 13 

4-ΟΡ = 1 

4-ΡΡ = 15 

4-ΡγΡ = 7 

4-ΟΡγ = 1 

4-ΡΡγ = 8 

4-ΡγΡγ = 5. 

ΤοΙηΙρ: 55. 

ΤοΙηΙρ δρπζΐο 2: 151 (42,78%) - ΐοίΜβ δρπζΐο 4: 55 (15,58%)- 

ΙοΙηΙρ δρπζΐο 2 + 4: 206 (58,36%). Ρβ οίπαδοίρ γ^οΙητϊ (206) Γββρυη- 

§οηο ΐΐ 58,36%, οοηίΓΟ ίΐ 41,64% άβΐΐβ οίπαδοίρ ϊγγρ§ο1ηγϊ (147). 

ΝΗΐιίΓΗΐηιεηΙβ, ηοη δΐαηιο ηΙΙρ ρβΓοβηΙηηΙΐ ρΐίι Μΐε, ςηβΠβ 6ρ11η 
ρΓΟδΗ 6’ηγΙρ (ΙρΙΙη γρΙοποη ρΓοίππΗ2, ιτιά υη 42,78% ρβΓ 1η οΙηοηοΙη δρπ- 

1.0= οδδΐΐοηπ ο ρβΓΪδροπιεηΗ — Ρ = ρΗΓΟδδΐΙοηπ ο ρΐΌροΓίδροιηεηΗ Ργ 

ρΓΟρΗΓΟδδΐΐΟηΗ. 
2. ΟΓγ. \ν. ΗοΓΗΐι3ηεΓ, Βργ ΡΓΟδΗΓίιγώηιηδ ΐη αβΓ ΓηεΙοηδεηβη Ι^ιίε- 

γηΙιιγ 3εε ΒνζπηΙΐηεΓ (λΥΐεπεΓ ΒνζΗηΙιηίδΐΐδεΙιε δίικίιβη, 16), ΛΥιεπ 1981, ΙπΒεΙΙε 

ίηΐΗΐΐ πΐΐε ρρ. 160-176. 
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ζΐο 2 3.ννίααΐ3. Νϋο Οπδοδίοιηο, οΐιβ ΐεηάβηζΐΜπιοηΙβ §1ιιη§6 αΐ 

45,2%1. 

ΚΟΒΕΚΤΟ ΚΟΜΑΝΟ 

1. Γίτ. 8. δΐίΐιηϊηδ, Οβ Ιθ3ΐιηίδ ΟΙίΓγδΟδΙοπιϊ ιΤνΟιιηο ογηϊογϊο, ΟβοονΗβ 
1927, ρρ. 37-75. ' > 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΩΣ ΕΚΔΕΔΟΜΕΝΟΙ 

ΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΠΟ ΣΙΝΑΪΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

Προ αρκετών έτών είχον καταγράψει τούς ανεκδότους και έλ- 

Χιπώς έκδεδομένους κανόνας τής Παρακλητικής οί όποιοι σώζονται 
ύπύ χειρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής περιωνύμου Μονής 
τής Κρυπτοφέρρης1· Έκ τής έπιτοπίου έρεύνης των χειρογράφων, τής 
έν λόγω Μονής ειχον άποκαλύψει 102 τοιούτους κανόνας. Ο μεγας 
αριθμός αυτών τών κανόνων τών άποκειμένων εις χειρόγραφα μιας 
μόνης Βιβλιοθήκης προεμήνυε τό μέγα πλήθος τών ανεκδότων και 
έλλιπώς έκδεδομένων κανόνων τής Παρακλητικής οί όποιοι παραδί¬ 

νονται υπό τών χειρογράφων άλλων Βιβλιοθηκών. Όντως ή παρούσα 
μελέτη έρχεται να έπιβεβαιώση την έκτίμησιν αυτήν μέ τον κατω¬ 

τέρω δημοσιευόμενον κατάλογον τών τοιούτων κανόνων τής Παρα¬ 

κλητικής οί όποιοι παραδίδονται άπό χειρογράφους κώδικας τής Βι¬ 

βλιοθήκης τής Μονής τής Αγίας Αικατερίνης του Σινα. 

Ή έρευνα τών σιναϊτικών χειρογράφων έγινε μεσω ιηίοΓοίϊΙπίδ, 

τά όποια προθύμως έθεσε εις την διάθεσίν μου τό Κέντρον Σιναϊτι- 

κών Μελετών τής Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών2.^ Τα 
άποτελέσματα τής έρεύνης έδικαίωσαν τάς προσδοκίας μου, ^αφού 
κατεγράφησαν 168 κανόνες τής Παρακλητικής, εκ τών όποιων οί ήμί- 

σεις περίπου είχον έντοπισθή και εις κώδικας τής Κρυπτοφέρρης ή 
φέρονται έλλιπώς έκδεδομένοι, ένώ περί τους 100 έντοπίζονται διά 
πρώτην φοράν και παραμένουν άνέκδοτοι. Έν έπιμετρω τής παρου- 

■ σης μελέτης καταγράφονται και οί σιναϊτικοι κούδικες οί όποιοι δια¬ 

σώζουν την β' ωδήν 15 κανόνων Ίουσήφ του Ύμνογράφου έκδεδο¬ 

μένων εις τό έντυπον λειτουργικόν βιβλιον τής Παρακλητικής. Η 

1. Βλ. Ε. Ί. Τωμαδάκη, Κανόνες τής Παρακλητικής, ΕΕΒΣ 39-40, 

1973 [Λειμών. Προσφορά εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην], σσ. 253-274 

(εις τό έξης Τωμαδάκη, Κανόνες). 

2. Και έκ τής θέσεως ταύτης ευχαριστώ τον διευθυντήν τοϋ Κέντρου 

καθηγητήν Σπ. Κοντογιάννην και τούς συνεργατας του. 
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καταγραφή και αυτών των κωδίκων στοχεύει εις την συμπλήρωσιν 
τής χειρογράφου παραδόσεως των δευτέρων ωδών αί όποΐαι πάρε- 

λείφθησαν άπδ τάς έντύπους εκδόσεις τής Παρακλητικής1. 

Άπό την μέχρι σήμερον έρευναν τών χειρογράφων τής Κρυπτο- 

φέρρης και του Σινά διά τον έντοπισμόν τών άνεκδότων και έλλιπώς 
έκδεδομένων κανόνων τής Παρακλητικής άντλοΰμεν στοιχεία τόσον 
διά την ιστορικήν έξέλιξιν του λειτουργικού αύτου βιβλίου όσον και 
διά τον πλούτον τών ύμνολογικών κειμένων τά όποια περιέλαβε μέ 
τήν πάροδον τών αιώνων και κυρίως άπό τον Γ μέχρι και τον ΙΔ' αί., 
τήν εποχήν δηλ. εις τήν οποίαν χρονολογούνται οί έρευνηθέντες κώ¬ 

δικες. Καί ναι μέν τά έν λόγω χειρόγραφα παρέχουν εικόνα τινά τής 
δομής καί του περιεχομένου τής Παρακλητικής τής εποχής εκείνης, 

όμως ή είκών αύτη δεν είναι ένιαία, άλλά αποκλίνει άπό χειρογράφου 
εις χειρόγραφον, άπό τόπου εις τόπον καί άπό εποχής εις έποχήν μέ 
άποτέλεσμα, έκ πρώτης όψεως, νά καθίσταται δυσχερής ή άποκατά- 

στασις μιας συγκεκριμένης μορφής, ώς προς τό περιεχόμενον καί τήν 
δομήν, τής Παρακλητικής. 

Άπό τά στοιχεία τά όποια μάς προσπορίζει ή έρευνα τών χει¬ 

ρογράφου φαίνεται ότι δεν ύπήρχεν αύστηρώς καθωρισμένον πλαίσιον 
δομής καί περιεχομένου τού λειτουργικού τούτου βιβλίου. Ύπήρχεν 
όμως μία κοινή βάσις τήν οποίαν ύποθέτομεν ότι ειχεν διαμορφώσει 
κατά τον ένατον αί. ό Ιωσήφ ό Ύμνογράφος κατά τήν ύπ’ αυτού 
γενομένην άναθεώρησιν τής παλαιοτέρας Όκτωήχου τού Ίωάννου του 
Δαμασκηνού, όπως δηλοΐ ή άκροστιχίς τού κανόνος προς τιμήν τών 
Αγίων Πάντων τού Σαββάτου τού πλ. δ' ήχου: Τής Όκταήχον τής 
Νέας θειον τέλος, πόνοι δε Ιωσήφ. 

Τποθετομεν λοιπόν ότι ή κοινή αύτη βάσις ήτο ή δυνατότης του 
λειτουργικού τούτου βιβλίου νά ένσωματώνη άσματικούς κανόνας άφι- 

ερωμένους οχι μόνον εις τον Ίησοΰν Χριστόν, τήν Θεοτόκον καί τον 
Τίμιον Σταυρόν, άλλά καί εις τους άγ. Αποστόλους, τους Άσωμάτους 
και διάφορους άγιους καί ψαλλόμενους εις ώρισμένην ημέραν τής 
έβδομάδος εις ένα τών οκτώ ήχων ή συνήθως εις τους οκτώ ήχους. Ή 
βάσις αύτη ειχεν ώς άποτέλεσμα τον εμπλουτισμόν τής Παρακλητι¬ 

κής μέ νέους κανόνας άφιερωμένους τόσον εις τον άρχικόν έορτολογι- 

1. Ε. Ί. Τωμαδάκη, Ίοκτήφ ό Ύμνογράφος. Βίος καί έργον. Έν Άθή- 

ναις 1971, σσ. 188-199 (εις τό έξης Τθ)μαδάκη, Ιωσήφ). 
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κόν κύκλον όσον καί εις άλλους άγιους1. Καί δέν είναι εύκολον, του¬ 

λάχιστον προς τό παρόν, νά έξακριβουθή ποιων αγίων παρακλητικούς 
κανόνας περιέλαβε πρώτους ή Παρακλητική. Αύτό θά ή μπορούσε, 

ίσως νά βεβαιωθή μέ κριτήριον τήν έποχήν εις τήν οποίαν έζησε 
καί έγραψε κάποιος ύμνογράφος, ό όποιος άφιέρωσε ένα ή πλείονας 
παρακλητικούς κανόνας εις τινα άγιον έξυμνηθέντα καί υπό άλλων 
κανονογράφων. Καί τούτο όμως δέν είναι άπολύτους βέβαιον, διότι ό 
έν λόγω κανών ή οί κανόνες είναι πιθανόν νά συνετέθησαν προς τιμήν 

άγιου τίνος έορταζομένου εις τάς άκινήτους έορτάς τών Μηναίων καί 
οχι εις τινα τών ήμερών τής Παρακλητικής. Ούτως έξηγεΐται πώς, 

επί παραδείγματι, εις τάς χειρογράφους Παρακλητικάς τής Κρυπτο- 

φέρρης δέν διεσοόθη κανών άφιερωμένος εις τον άγ. Ίωάννην τον 
Θεολόγον2, τον άγ. Θεόδωρον3 ή τον άγ. Ίοκχννην τον Χρυσόστομον4, 

ένώ εις τά άντίστοιχα σιναϊτικά χειρόγραφα διεσοόθησαν οκτώηχοι 
κανόνες συντεθέντες προς τιμήν αυτών τών άγιων. Δέν άποκλείεται 
επομένως τοιοΰτοι οκτώηχοι κανόνες νά ειχον συντεθή ώς αυτοτε¬ 

λείς συνθέσεις καί έν συνεχεία άλλοι έξ αυτών νά περιελήφθησαν εις 
χειρογράφους Παρακλητικάς, όπως συνέβη μέ τούς άνωτέρω οκτω¬ 

ήχους κανόνας προς τιμήν τών άγιων Ίωάννου τού Θεολόγου, Θεο¬ 

ί. Βλ. καί τάς εύστοχους παρατηρήσεις περί τής διαμορφοισεως τής 

Παρακλητικής τού Φ. Άγγελάτου, Κανόνες ανέκδοτοι εις τον άγιον Δημή- 

τριον, Βυζαντινά 132, 1985 [Δά>ρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο], σσ. 

1378-1379. Χρησίμους πληροφορίας περί τών όκτ<ύ ήχων, τών οκτώ εβδομά¬ 

δων, τής Όκτωήχου καί τής Παρακλητικής έμπεριέχει καί ή διδ. διατριβή τού 

Άντ. Ε. Άλυγιζάκη, Ή Όκταηχία στην Ελληνική Λειτουργική Υμνολογία, 

Θεσσαλονίκη 1985. 

2. Βλ. τους οκτωήχους κανόνας τούς οποίους έξέδίοκε επί τή βάσει 

τών κωδίκων δΐηβίΐ. £Γ. 783, Ρ&ΙιηΗοιίδ §γ. 687 καί Ρ&Ιηιώαΐδ £Γ. 884 ό Κ. 

Ά. Μανάφης, Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως άγνωστοι όκτοάηχοι 

κανόνες εις τον άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον, Πρακτικά του Επιστημονικού 

Συμποσίου Μνήμη Αγίων Γρηγορίου τού Θεολόγου καί Μεγάλου Φ<υτίου Αρ¬ 

χιεπισκόπων Κουνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 493-565. 

3. Βλ. εις τήν παρούσαν μελέτην τούς ύπ’ άρ. 17, 34, 56, 79, 95 καί 139 

κανόνας Ιωσήφ τού Ύμνογράφου τούς ψαλλομένους τώ Σαββατω (ελλείπουν 

οί κανόνες τού πλ. β' καί πλ. δ' ήχου). 

4. Βλ. καί πάλιν εις τήν παρούσαν μελέτην τούς ύπ’άρ. 9, 47, 71, 90, 

132 καί 154 κανόνας τού Ιωσήφ τού Ύμνογράφου τούς ψαλλομένους τή Τε¬ 

τάρτη (έλλείπουν οί κανόνες τού β' καί πλ. β' ήχου). 
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δώρου καί Ίοιάννου του Χρυσοστόμου, και άλλοι εις Θεοτοκάρια ή 
Παρακλητικάς, όπως συνέβη με κανόνας αφιερωμένους εις την Θεο- 

τόκον1. Είναι επίσης πιθανόν νά παρέμειναν εις τά χειρόγραφα ως 
αυτόνομοι συνθέσεις, όπως παρατηρεΐται με τους οκτωήχους κανό¬ 

νας του Ίοιάννου του Μαυρόποδος τους αφιερωμένους εις τον Ίησοΰν 
Χριστόν2 ή ακόμη μερικοί έξ’ αυτών νά έχρησιμοποιήθησαν εις τάς 
ακινήτους έορτάς των Μηναίων, όπως προκύπτει απο τους οκτοιη- 

χους κανόνας Ιωσήφ του Ύμνογράφου προς τιμήν του άγ. Δημη- 

τρίου3. 

Άπό τάς ανωτέρω διαπιστώσεις εξάγεται τό συμπέρασμα ότι 
τό λειτουργικόν βιβλίον τής Παρακλητικής ήδύνατο νά «φιλοξενήση» 

πλήθος κανόνων εύρέος έορτολογικού κύκλου. Έτσι έξηγεΐται, κατα 
τήν γνώμην μου, και τό πλήθος των ανεκδότων κανόνων οί όποιοι 

παραδίδονται άπό τά χειρόγραφα τής Κρυπτοφέρρης και του Σινά. Και 
είναι πολύ πιθανόν νά αύξηθή ό αριθμός αυτών τών κανόνων, όταν 
όλοκληρωθή ή έρευνα τών χειρογράφων Παρακλητικών αί όποΐαι φυ¬ 

λάσσονται εις άλλας βιβλιοθήκας. 

Εις τήν παρούσαν μελέτην, όπως καί εις τήν βασισθεΐσαν έπι 

τών χειρογράφων τής Κρυπτοφέρρης, καταγράφονται καί έλλιπώς 
έκδεδομένοι κανόνες τής Παρακλητικής. Εις τήν κατηγορίαν αύτήν 
ένετάξαμεν άφ’ ένός μέν κανόνας ήδη έκδεδομένους αλλά με τροπά¬ 

ρια όλιγοότερα έκείνων τά όποια διασώζει ή χειρόγραφος παράδοσις4 * * 

καί άφ’ έτέρου κανόνας συντεθέντας προς τιμήν τής Θεοτόκου, τών 
όποιων όμως πολλά τροπάρια έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία εις 

1. Βλ. τον ύπ’άρ. 31 κανόνα είς τήν Θεοτόκον ό όποιος έξεδόθη έλλιπώς, 

ώς κανών του Θεοτοκαρίου, υπό Νικοδήμου Αγιορείτου και αργοτερον υπο 

Σωφρ. Εύστρατιάδου. Τον αυτόν κανόνα διασώζει πληρέστερον ή χειρόγραφος 

Παρακλητική του ιβ' αί. 5ίη&ίΐ. §γ. 785. 

2. Ε. ΡοΙϊίβΓΪ, Οίον3ηηΐ Μ&ιιτοροόβ ΟΐΙο οαηοηΐ ρπιτιοΐβίϊά 3 Ν. 8. Οεδίι 

Οίδίο, ΑτοΗϊνΐο ίΐ&ϋαηο ρεΓ 1& δίοηα όβΙΚ Ρΐβΐέ 5, 1968. 

3. Έκ τών οκτωήχων κανόνων τών ψαλλομένων τή Τετάρτη έκαστου 

ήχου τής Παρακλητικής ό του πλ. δ7 έχρησιμοποιήθη καί διά τάς λατρευτικάς 

άνάγκας του Μηναίου του Όκτωβρίου Οι·νρΙ. Δ.α. XI. Βλ. Φ. Αγγελατου, 

ένθ’άνωτ., σσ. 1432-1441. 

4. Βλ. τον ύπ’άριθ. 1 του άκολουθοΰντος καταλόγου σταυροαναστάσιμου 

κανόνα τής Κυριακής τοϋ (/.' ήχου. Ό κανών έχει εκδοθή ως Ποίημα τοΰ Κο¬ 

σμά, (βλ. σ. 55, σημ. 7), αλλά μέ οκτώ τροπάρια όλιγώτερα έκείνων τά όποια 

διασώζει ό κώδιξ. 
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άλλους άσματικους κανόνας άφιερσωμένους είς διάφορους άγιους καί 
έορτάς. Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν διασώζονται κανόνες τών οποίων 
πολλά τροπάρια φέρονται έκδεδομένα, άλλά ό ίδιος ό κανών, ώς ένιαΐ- 

ον σύνολον, παραμένει ανέκδοτος1. Ή διαπιστωσις αύτη σχετίζεται 
καί μέ τό γενικώτερον ζήτημα τής χρήσεως τών θεοτοκίων είς τους 
άσματικους κανόνας, τό όποιον χρήζει ειδικής μελετης έπι τή βασει 
τής κριτικής έκδόσεως τών σχετικών ύμνογραφικών κειμένων. 

Διά τήν σειράν καταγραφής τών κωδίκων δι’ έκαστον τών κα¬ 

νόνων, οί όποιοι διασώζονται άπό πλείονα τοΰ ένός χειρόγραφα, έλή- 

φθη ύπ’ όψει, κυρίως, ή άκεραιότης τού κειμένου η ή διάσωσις του 
ονόματος τού ποιητοΰ διά τους άνακροστίχους κανόνας άλλά καί δι’ 

εκείνους οί όποιοι φέρουν άκροστιχίδα μή συμπεριλαμβανουσαν τό 

όνομα τοΰ ύμνογράφου, ή ή άναγραφή τής ήμέρας εις την όποιαν 

ψάλλεται ό κανών ή ή παλαιότης τοΰ χειρογράφου. 

Οί κώδικες. 

Οί κατωτέροι καταγραφόμενοι άσμ,ατικοί κανόνες διασώζονται 

άπό τους εξής σιναϊτικους κώδικας: 

δΐΐΙΗΐΐ. §Γ· 

776. Περγαμηνός κώδ. έξ 164 φφ. διαστάσεων 18,2x12.3 εις κεφα- 

λαιογράμματον γραφήν. Κατά τον Ο^ιΜίΗ^ιΐδβη2 ό κώδ. άνάγε- 

ται είς τον θ' αί., ένώ κατά τον Κ^ιτιίΐ3 είς τον ια' αί. Περιέχει 
τροπάρια καί κανόνας τής Παρακλητικής. Διασόιζει 20 άπό τους 

κανόνας τοΰ έπομένου καταλόγου. 

778. Περγαμηνός έκ 390 φφ. διαστάσεων 24x17,4, τοΰ ι-ια αι. 
Περιέχει τροπάρια καί κανόνας τής Παρακλητικής4. Διασώζει 

10 κανόνας τοΰ άκολουθοΰντος καταλόγου. 

779. Περγαμηνός έκ 294 φφ. διαστάσεων 24x19, τοΰ ι αι. Παρα- 

1. Βλ. είς τον άκολουθοΰντα κατάλογον τον ύπ’άρ. 27 κανόνα του Θεο- 

φάνους πρός τιμήν τής Θεοτόκου τον ψαλλόμενου τή Τετάρτη του β ήχου. 

2. V. 03Γ0ΐΙΐ3Ηδ6η, θ3Ϊ3ΐθ£ϋ5 €0(1ίθ11ΐη §Γ3β00Γ11ΓΠ δίη&ΐΐΐοΟΓΙΙΙΪΙ. 0x01111 

1886, σ. 167 (είς τό εξής Θ&ΓάϊΗβυδβη). 
3. Μΐ1Γ33 Κοίϊΐΐΐ, 03ΐ3ΐθ£11£ οΓ &11 ΙΜηΐΙδΟΓψΙδ ΐπ Οιβ ΜοηαδΦι-γ οί 8ΐ. 

031113ΠΠ6 οη ΜοιιηΙ δΐηώ. λνΐβδΚκΙβη 1970, σ. 103 (είς τό έξής ΚαπιΐΙ). 

4. ΟβΓίΙΐΙΐΗΐΐδεη, σ. 167 καί Κ.3ΐηϊ1, σ. 103. 
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κλητική1. Παραδίδει 43 άπό τους κατωτέρω καταγραφομένους 

κανόνας. 

780. Περγαμηνός έξ 188 φφ. διαστάσεων 22,5x18, του ι'-ια' αί. 
Παρακλητική2. Παραδίδει 4 από τους κατωτέρω κανόνας. 

781. Περγαμηνός εκ 242 φφ. διαστάσεων 26x19,7, του ια' αί. Παρα¬ 

κλητική3. Διασώζει 18 από τους κατωτέρω κανόνας. 

782. Παρακλητική του ι'-ια' αί. άπαρτιζομένη άπό 253 φφ. διαστά¬ 

σεων 26x19,5*. Διασώζει 28 ανεκδότους και έλλιπώς έκδεδο- 

μένους άσματικους κανόνας. 

783. Παρακλητική του ια' αί. άποτελουμένη άπό 224 φφ. διαστά¬ 

σεων 26,2χ 19,25. Παραδίδει τους 31 άπό τους κατωτέρου κατα¬ 

γραφομένους κανόνας. 

785. Παρακλητική του ιβ' αί. άπαρτιζομένη άπό 223 φφ. περγαμη¬ 

νής διαστάσεων 24,5χ18,36. Διασώζει 33 άπό τους κανόνας 

του άκολουθοΰντος καταλόγου. 

787. Περγαμηνός κώδ. έξ 183 φφ. διαστάσεων 25x18,6, του ιβ'-ιγ' 

αί. Παρακλητική7. Παραδίδει 9 άπό τους κανόνας του έπομένου 

καταλόγου. 

789. Τροπολόγιον του ιβ' αί. περιέχον τροπάρια και κανόνας τής 
Παρακλητικής. Άποτελεΐται άπό 210 περγαμηνά φφ. διαστά¬ 

σεων 22χ17,28. Διασώζει μόνον δύο τοιούτους κανόνας. 

790. Περγαμηνός κώδ. του ια' αί. περιέχων τροπάρια και κανόνας τής 
Παρακλητικής. Απαρτίζεται άπό 347 φφ. διαστάσεων 19,2 χ159. 

Παραδίδει 8 άπό τους κανόνας τού έπομένου καταλόγου. 

1. ΟίίπΙΐΗίΐιΐδεη, σ. 167 και Κβιηΐΐ, σ. 103. 

2. Αυτόθι, σ. 168 (103). 

3. Αυτόθι, σ. 168 (103). 

4. Αυτόθι, σ. 168 (103). 

5. Αυτόθι, σ. 168 (103). 

6. Αυτόθι, σ. 169 (103). 

7. Αυτόθι, σσ. 169-170 (103). 

8. Αύτόθι, σ. 170 (103). 

9. Αύτόθι, σ. 170 (103). 

Οί εντός παρενθέσεων αριθμοί άναφέρανται εις τον κατάλογο του Κδπύΐ. 

Ανέκδοτοι και έλλιπώς έκδεδομένοι κανόνες της Παρακλητικής 55 

791. Παρακλητική τού ιβ' αί. άπαρτιζομένη άπό 88 φφ. περγαμη- 

’ νής διαστάσεων 22,2χ 16,51. Διαφυλάσσει 6 τοιούτους κανόνας. 

793 Παρακλητική τού ι'-ια' αί. άποτελουμένη άπό 240 φφ. περγαμη¬ 

νής διαστάσεων 15χ122. Παραδίδει 8 άπό τους κανόνας τού 

άκολουθοΰντος καταλόγου. 

794. Παρακλητική του έτους 992 άπαρτιζομένη έκ 218 φφ. περγα¬ 

μηνής διαστάσεων 17x12,5. Κατέγραψα μόνον ένα κανόνα, 

διότι ό κώδιξ είναι δυσανάγνουστος3. 

796. Περγαμηνός κώδ. του ιγ' αί. άποτελούμενος άπό 268 φφ. δια¬ 

στάσεων 21,8x15. Παρακλητική.4 Διασώζει μόλις δύο τοιού¬ 

τους κανόνας. 

798. Παρακλητική του ιβ' αί. Άποτελεΐται άπό 210 φφ. χάρτου και 
περγαμηνής διαστάσεων 21,5x16,5.5 Παραδίδει τους 14 άπο 

τους κανόνας του άκολουθοΰντος καταλόγου. 

820. Κώδ. χαρτώος τού ιγ' αί. Άποτελεΐται άπό 220 φφ. διαστάσε¬ 

ων 16,2x12,5. Ακέφαλος και κολοβός διασώζει τροπάρια και 

κανόνας τής Παρακλητικής.6 Άπό τους κανόνας τού έπομένου 

καταλόγου διασώζει τους 10. 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ Α' ΗΧΟΥ 

1. Τή Κυριακή. Κανών σταυροαναστάσιμος. 

Ήχος α'. Πίκρας δον λείας ρνσθεϊς 

’Άρχ.: Θεός θεοί με σαρκούμενος7 

Ποιητής: Ιωάννης μοναχός 
8ϊη^ίΐ. £Γ· 790, Η. 120ν-125ν 

1. 03Γ(Π1ΐ3ΐι$βη, σ. 170 και Κ^ιηΠ, σ. 103. 

2. Αύτόθι, σ. 171 (103). 

3. Αύτόθι, σ. 171 (103). 

4. Αύτόθι, σ. 172 (104). 

5. Αύτόθι, σ. 172 (104). 

6. Αύτόθι, σ. 177 (104). ^ ν 
7. Έλλιπώς έκδεδομένος ώς «ποίημα του Κοσμά» εις Παρακλητικήν 

ήτοιΌκτώηχον τήν Μεγάλην. Έν'Ρώμη 1885, σσ. 12-20 (εις τό εξής ΡβΚ). 
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2. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών της Θεοτόκου. 

Ήχος α'. Χριστός γεννάται, δοξάσατε 
Άρχ.: 'Τπείκει φόβω, παντάνασσα1, 

(συν β' ωδή) 

δίηαϊι. %τ. 785, ££. 72-75 

3. Τη Β'. Κανών κατανυκτικός, <ού ή άκροστιχις έν τη θ' 
ωδη· Ίωσήφ.> 

Ήχος α'. Σον ή τροπαιονχος δεξιά 
Άρχ.:Έχοντες νηστείας τον καιρόν2 

(συν β' ωδη) 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Υμνογράφος 
δΐηαίι. §Τ. 779, ££. 50-52ν· 780, ££. 45-47ν· 778, ££. 59ν-64 

4. Τη Γ'. Κανών έγκωμιαστικός <είς την ύπεραγίαν Θεο- 

τόκον> ψαλλόμενος τη Γ', φέρων ακροστιχίδα· 

Πάντες σε ύμνον μεν πόθω, Θεοτόκε. 

Ήχος α'. Σον ή τροπαιονχος δεξιά 
Άρχ.: Ποιαν σοι επάξιον ωδήν3 

Ποιητής: Ιωάννης μοναχός 
δΐηαίτ. §τ. 785, ££. 78-80* 779, ££. 47-50 (Τη Κυριακή, 

άνωνύμως) 

5. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών κατανυκτικός, <ού ή 
άκροστιχις άνευ των θεοτοκίων> 

Δεχοιο, Χριστέ, τονσδε τονς έμονς λόγονς. Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Ωιδήν επινίκιον 
Άρχ.: Δουλούμενος πάθεσι τής αμαρτίας4 

(συν β' ωδή) 

1. Έλλιπώς έκδεδομένος εις Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρο- 

νίου Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, ΘΗβηηενίβΓβδ-δΐΐΓ-Μαπίβ (Άγιορειτική Βι¬ 

βλιοθήκη, άρ. 7-8), 1931, σσ. 23-26 (είς τό έξης Εύστρατιάδου, Θεοτο¬ 

κάριον). Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 266, άρ. 65. 

2. Περί του κανόνος βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 262, άρ. 38 (Τή Γ'). 

3. Περί τής άτελοΰς έκδόσεως του κανόνος και τής παραδόσεώς του 

υπό του κώδικος τής Κρυπτοφέρρης Δ.γ.Ι (ως έργου Κοσμά μονάχου) βλ. Τω¬ 

μαδάκη, Κανόνες, σ. 266, άρ. 66. Βλ. και Δημοσθένης Στρατηγόπου- 

λος, Έντυπες άκολουθίες άγιων, Αθήνα 2007, σ. 273 (ένθα καταγράφεται 

και έτέρα έκδοσις του 1847). 

4. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 1^59, άρ. 21 (καταγράφονται κώ- 
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Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 
δΐιΐΗΐΐ. 8Γ. 779, ££. 54ν-57ν; 783, ££. 6-11ν· 780, ££. 6-11ν· 

798, ££. 8ν-17· 793, ££. 11-12. 

6. <Τή αυτή ή μέρα. Έτερο ς> κανών του αγίου Ίωάννου 
του Προδρόμου, <ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις* 

Γεωργίον>. 

Ήχος α'. Σον ή τροπαιονχος δεξιά 
Άρχ.: Έν τω τής πρεσβείας σου φωτι 

Ποιητής: Γεώργιος 

δΐπΗίι. 6Ρ. 783, ££. 6-11ν 

7. Τή Δ'. Κανών έγκωμιαστικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον 
ψαλλόμενος τή Δ', φέρων ακροστιχίδα κατά στοιχεΐον και 

έν τοΐς θεοτοκίοις· Κλήμεντος. 

Ήχος α'. Ωιδήν επινίκιον 
Άρχ.: Άγιασμα άχραντον, χαΐρε1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Κλήμης 
δίη&ίι. §Ρ. 779, ££. 61ν-63ν· 785, ££. 80-83 

8. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

Ήχος α'. Τω βοηθήσαντι Θεω 
Άρχ.: Έν τω πελάγει των παθών2 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος 
δίηΜί. £ΐ\ 791, ££. 61-64 (Ιγνατίου)· 778, ££. 81ν-85 (Τή 
ζ', ποίημα Ιγνατίου)· 776, ££. 76-79ν (άνωνύμως)· 785, 

δίκες τής Κρυπτοφέρρης οί όποιοι διασοόζουν τον κανόνα) και Τωμαδακη, 

Ιωσήφ, σ. 187, άρ. 387 (όπου έπισημαίνεται ή ελλιπής και νενοθευμένη έκδο- 

σις του κανόνος έν Ρ&Κ, σσ. 39-46). 

1. Ό κανών έξεδόθη εις Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 26-29, άλλα 

άνευ τής β' ωδής. Σημειωτέον ότι τά άρχικά των τροπαρίων τής β' ορδής δεν 

συμμετέχουν εις τον σχηματισμόν τής άλφαβητικής άκροστιχίδος. 

2. Ό κανών φέρεται έκδεδομένος εις Ρ&Κ, σσ. 76-82, άλλα άνο^νύμως και 

χωρίς τήν β' ωδήν, ή όποια έξεδόθη μερικώς υπο του ΡΗ. λ ϊΐίΐΐΐ, Παρακλητι¬ 

κή..., Κοπ)3θ 1738, σ. φκθ'. Ό αύτός κανών άλλα χωρίς τήν β' ωδήν έξεδόθη οός 

ποίημα Ίωάννου Δαμασκηνού υπό Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 58-60. 
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ΐ(. 83-85ν (Τη Ε', άνο^νύμως)· 790, ΓΓ. 134ν-138 (άνω- 
νύμως). 

<Τη αύτή ήμερα. Έτερος> κανών του αγίου Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου, <ού ή άκροστιχίς έν τή θ' ωδή· Ίωσήφ>. 

Ήχος α'. Ώιδήν επινίκιον 

Άρχ.: Παγχρύσοις σου δόγμασιν1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ίο^σήφ όΎμνογράφος 

8ίη"1· £Γ· 783, 11ν-16· 778, ίΓ. 81ν-85ν (Τή ς', άνευ 
β' ωδής). 

10. Τή Ε. Κανών των άγιων Αποστόλων φέρουν άκροστιχί- 

δα τηνδε- Τους τοΰ Λόγου μαθητάς ευφημεΐν θέμις. 
Ηχος α. Προς το· Αναστασεως ημέρα. Τώ την θάλασσαν 
τεμόντι 

Άρχ.: Τους λαμπτήρας των έν σκότει2 

(συν β' ωδή) 

δίηαίι. §Γ. 793, ΓΓ. 28-34ν· 783, ££. 17ν-22ν* 798, ίί. 28-36 

11. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών τοΰ οσίου πατρός ημών 
Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς· Εις Νικόλαον πρώτος ύμνος 
Φωτίου>. 

Ήχος α'. Σοϋ ή τροπαιοϋχος 

Άρχ.: Έπί την πρεσβείαν σου, σοφέ,3 

Ποιητής: Φώτιος 

δίηΜΐ. £Γ. 783, ΓΓ. 17ν-23· 798, ΓΓ. 29-36ν 

, Μεταξύ των δύο κωδίκων υπάρχουν διαφοραί ώς προς τον άριθμόν, 

την σειράν άλλά κάι τά αρχικά των τροπαρίων άνά ωδήν, αί όποϊαι καθιστούν 

δυσχερή την άνίσχευσιν φραστικής τίνος άκροστιχίδος είς τάς ώδάς α'-η'. Τά 

αρχικά των τροπαρίων είς μέν τον δίηβΐΐ. §γ. 783 είναι: 
α' β' Τ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΠΑΘΗ | ΤΤΔ | ΠΤΗΕ | ΤΩΕ | ΩΤΕΗ [ ΤΠΕΑ | ΙΤΩΕ | ΝΕΡΩ | ΙΩΣΗΦ, 

είς δέ τον δίηδίΐ. £Γ. 778: 

α' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΠΑΗ | ΠΤΕ | ΤΩΕ | ΩΕΗ | ΤΠΑ 1 ΤΩΕ | ΕΡΩ | ΙΩΣΦ. 

2. Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 259, άρ. 22. 

€ , Μόνγ5ν -V ακροστιχίδα κατέγραψεν ό Άθ. Κομίνης, Τπήρξεν ό 

Φωτί-0ς ποΐ73τής; Δίπτυλα ζ' (Μνήμη Βπιπο Εβν3§ηίηΐ), Άθήναι 1994- 
1995, σ. 25. 
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3 2- <Τή Παρασκευή. Κανών (άκέφαλος)> 

Ήχος α'. 

Άρχ.: ΙΙέπληγμαι | υπό των ένοχλούντων (προτελευταίου 
τροπ. α' ωδής) 

$ΐιΐ3ίί. §γ. 782, ίΓ. 1-3ν 

13. Τώ Σαββάτω. Κανών ίκετήριος είς τον φιλάνθρωπον Κύ¬ 

ριον καί είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ηχος α'. Πρός* Πίκρας δονλείας 
Άρχ.:Χειρών σου πλάσμα υπάρχοντες 

(συν β' ωδή) 

$111311. £ΐ\ 782, Γί. 10-13 

14. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών ικετευτικός είς την 
ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος α'. Διά στύλον πυράς κα) νεφέλης 
Άρχ.: Δεύτε πάντες συνέλθωμεν, πιστοί, 

(συν β' ωδή) 

δίηβΐΐ. §γ. 785, ΓΓ. 87ν-90ν 

15. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών είς Προφήτας καί 
Μάρτυρας. 

Ήχος α'. Ύγράν διοδενσας 

Άρχ.: Προφήται προήγγειλαν την φρικτήν 
$111311. §Γ. 798, ίί. 207ν-209ν 

16. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών είς κοιμηθέντας φέρων 
άκροστιχίδα· θεάν ποθοϋσι θειον έξάδω μέλος. <Ό 7ω- 

σήφ>. 

Ήχος α'. Λιά στόλου πυράς 
Άρχ.: Θυραιώ εύσεβείας οί θείοι1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

$ΐι.3ίι. £Γ. 783, ίί. 28ν-33ν· 798, ίί. 42-44· 793, ίί. 40-46ν 

17. < I ή αύτή ήμερα."Ετερος> κανών παρακλητικός τοΰ αγί¬ 

ου Θεοδώρου έχων ακροστιχίδα* Φερώννμόν σε τον θεόν 
δώρον σέβοκ Ιωσήφ. 

1. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 188. άρ. 392 καί Τωμαδάκη. Κα¬ 
νόνες, σ. 259, άρ. 23. 
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“Ηχος α'. Σου ή τροπαιοϋχος δεξιά 
Άρχ.: Φέγγει, λαμπόμενος αεί της τρισηλίου1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δΐιυώ. §ρ. 779, &. 72-74ν 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ Β' ΗΧΟΥ 

18. Τή Κυριακή. Κανών αναστάσιμος. 

Ήχος β'. Έν βνθω κατέστρωσε 
’Αρχ.: Ό του κόσμου αρχών, αγαθέ,2 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιωάννης μοναχός 

δίωΐΐ. §τ. 779, ίΓ 79ν-81ν 

19. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος β'. Τω την άβατον κνμαινομένην 
Άρχ.: Τω άνοίξαντι διά σταυροΰ παράδεισον3 

δίιίΕίι. 779, {(. 81ν-82ν 

20. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος β'. Βνθοϋ άνεκάλνψε πυθμένα 
Άρχ.: Σταυρω προσπαγείς υπό άνομων 

δίπΗίι. £Γ. 781, £Γ 13-16 

21. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών εις την αγίαν και 
θεαρχικήν Τριάδα φέρων ακροστιχίδα· Αρχήν ανυμνώ την 

τρισήλιον μίαν. 

Ήχος β'. Βυθοϋ άνεκάλυψε πυθμένα 

1. Τόν αυτόν βυζαντινόν δωδεκασύλλαβον χρησιμοποιεί και ό ύμνογρά- 

φος Γεώργιος Νικομήδειας εις κανόνα του άφιερωμένον εις τόν αυτόν άγ. 

Θεόδωρον, βλ. Ε. Ί. Τωμαδάκη, Άνδρέου Κρήτης Κανών εις τόν άγιον 

μεγαλομάρτυρα Θεόδωρον, ΕΕΒΣ 51, 2003, σ. 132 και Ελ. Παπαηλιο- 

πούλου-Φωτοπούλου, Ταμεϊον ανεκδότων βυζαντινών άσματικών κανόνων 

(Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων), Αθηναι 1996, σσ. 212-213, αρ. 

648. 

2. Ό κανών έχει έκδοθή άλλα χωρίς την β' ωδήν εις ΡαΚ 107-114 

(ώς ποίημα Ίωάννου μονάχου). Βλ. και Δημ. Στρατηγόπουλος, ένθ’άνωτ. 

σσ. 70 και 274. 

3. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 256, άρ. 3. 
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Άρχ.: Άνάρχως έκλάμπεις ό τής δόξης ήλιος 
δίπιώ;. βΓ. 781, ίΓ. 22ν-25ν 

22. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κάνουν εις τήν ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος έν θλίψεσι και συμφοραΐς φέρων άκρο- 

στιχίδα έν τοις θεοτοκίοις* Θεοϋ χάρις. 
Ήχος β'. Βυθοϋ άνεκάλυψε πυθμένα 
Άρχ.: Ή πάντων έπήκοος έν θλίψει1 

(συν β' ωδή) 

δ 1113.11. £Γ. 779, ίΓ. 83-85· 785, ίΤ. 90-94 

23. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός εις τήν 
ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος β'. Βυθοϋ άνεκάλυψε πυθμένα 
Άρχ.: Ή πάντων δεσπόζουσα κτισμάτων2 

(συν β' ωδή) 

δΐηβίΐ. &γ. 779, ίΓ. 289-291ν· 781, ίΓ. 16-21 

24. Τή Β'. Κανών παρακλητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτό¬ 

κον. 

Ήχος β'. Έν βυθω κατέστρωσε 
Άρχ.: Έν φοιναΐς ασμάτων ιερών3 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Θεόδωρος ό Στουδίτης 

διη3ΐΐ. £Γ. 781, ίΐ. 31-35ν· 785, Η. 104ν-108ν (Τω Σαβ- 

βάτω) 

25. Τή Γ'. Κανών του αγίου Ίωάννου του Προδρόμου φέρων 
άκροστιχίδα τήνδε· Φωνάς δέχοιο προσφύγων σών, παμ- 

μάκαρ. Ιωσήφ. 

1. Έλλιπώς έκδεδομένος είς Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 159- 

162. Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 267, άρ. 69. 

2. Ό κανών έξεδόθη έλλιπώς είς Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 

156-159, ώς ποίημα Ιγνατίου. 

3. Μερικώς έκδεδομένος είς Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 152- 

156. Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 267, άρ. 71. Τέσσαρα τροπ. τής β' 

φδής παραδίδει καί ό δίηαίΐ. £ΐ\ 780, £. 69ν, ώς β' ωδήν του άδεσπότου κα- 

νόνος με άκροστιχίδα Τούς προστρέχοντας είς σε σώζε, Παρθένε (ΡηΚ 164- 

171), άλλα τά άρχικά τών τροπ. αύτών δεν συμμετέχουν είς τόν σχηματισμόν 

τής έν λόγω άκροστιχίδος. 
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Ήχος β'. ’Άτριπτον, ασυνήθη 
Άρχ.: Φέγγει τής άνεσπέρου λαμπόμένος, παμμάκαρ1, 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δΐιΐ3ΐί. £Γ. 785, ίΐ. 48-52 

26. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών του αγίου Ίωάννου του 

Προδρόμου, <ού ή άκροστιχίς έν τοΐς θεοτοκίοις- Γεωργίον> 

Ήχος β'. Δεϋτε λαοί 
Άρχ.: Τάς νοητάς τρίβους μοι ευθείας ποίησον 

Ποιητής: Γεώργιος 

δϊηίπΐ. £Γ. 783, ίΐ. 38-44 

27. Τή Δ'. Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος β'. Έν βυθω κατέστρωσε 

Άρχ.: Άνατείλας ήλιος έκ σου2 

Ποιητής: Θεοφάνης 

δπΐΗΐί. 8γ. 781, ίΐ. 41ν-44ν 

28. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών παρακλητικός τής ύπερ- 

αγίας Θεοτόκου φέρων ακροστιχίδα έν τοΐς θεοτοκίοις· Βα¬ 

σιλείου. 

Ήχος β'. Λισωμεν τω κνρίω άσμα καιν'ον 
Άρχ.: Δέσποινα Θεοτόκε, δέξαι ημών 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Βασίλειος 

δΐηαΐΐ. §γ. 781, ίΐ. 47ν-53 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 189, άρ. 397 και Τωμαδακη, 

Κανόνες, σ. 263, άρ. 42. 

2. Τροπάριά τινα του κανόνος έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία άλ¬ 

λων άσματικών κανόνων, όπως, επί παραδείγματι, το α' τροπ. τής ά ωδής, τό 

άρχόμενον «Άνατείλας ήλιος έκ σου, μήτερ αειπάρθενε», το οποίον φέρεται ώς 

θεοτοκίου τής ά ωδής του κανόνος του Θεοφάνους προς τιμήν του άγ.Ίλαρίωνος 

του Μεγάλου (21 Όκτ.).Ό κανών οϋτος άκροστιχίζει «7ο ψαιδρ'ον υμνώ, παμ¬ 

μάκαρ, σών θαυμάτων» καί τό αρχικόν γράμμα του θεοτ. μετέχει του σχη¬ 

ματισμού τής άκροστιχίδος, βλ. ΜΚ I 479. Επίσης το γ τροπ. τής αυτής α 

ωδής τοϋ παρόντος κανόνος, τό όποιον άρχεται «Νεανίδων θείων ό χορός έν- 

θεαστικώτατα», έχρησιμοποιήθη υπό του αύτοϋ Θεοφάνους ως θεοτοκίου του 

κανόνος του αφιερωμένου εις την Μετάστασιν τοϋ άγ. Ίωάννου του Θεολό¬ 

γου (26 Σεπτ.). Ό έν λόγω κάνουν φέρει ακροστιχίδα «Βροντής τον υιόν χρι- 
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29. Τή Ε'. Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος β'. Δεϋτε λαοί ασοομεν άσμα 
Άρχ.: Πάντες πιστοί δεύτε συμφώνως τιμήσοιμεν1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος 

8111311. £Γ. 791, ίΐ. 63ν-65ν (Ιγνατίου)· 776, ίΐ. 80-89 

(άνευ ημέρας καί άνωνύμως)· 785, ίΐ. 100ν-102ν (άνω- 

νύμως)· 790, ίΐ. 162ν-165ν (Τή Δ', άνωνύμως). 

30. <Τή αυτή ήμέρα. Έτερος> κανών εις άγιους Αποστό¬ 

λους φέρων ακροστιχίδα τήνδε· Λόγου μαθητας τοΐσδε 

τοΐς λόγοις σέβω. Ό Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Τω την αβατον κυμαινομένην 
Άρχ.: Λύρα ώφθητε του παναγίου Πνεύμ,ατος2 

Ποιητής: Ιωσήφ όΤμνογράφος 

δίπΜι. £ΐ·. 793, ίΐ. 66-72· 783, ίΐ. 49-53 

31. <Τή αυτή ημέρα. "Ετερος> κανών εγκωμιαστικός και 

παρακλητικός εις την παναγίαν Θεοτόκον φέρων ακρο¬ 

στιχίδα τήνδε- Εγκωμιάζει την Θεητόκον Θέκλα, έν δέ 

τοΐς θεοτοκίοις* Κλήμεντος. 

Ήχος β'. Τω την αβατον 
Άρχ.: Εγκωμίων σοι αειθαλές διάδημα3 

(συν β' ωδή άνεκδότω) 

στοτερπώς αίνέσω», τό δέ άρχικόν τοϋ θεοτ. συμμετέχει εις τον σχηματισμόν 

τής άκροστιχίδος, βλ. ΜΚ I 265. 
1. Μερικώς έκδεδομένος εις Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον, σσ. 172- 

174 (ώς έργον’Ιγνατί°υ)· , 
2. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 190, άρ. 400 και Τωμαδακη, 

Κανόνες, σ. 259, άρ. 24. 

3. Ό Κανών, άλλ’άνευ τής β' φδής, έξεδόθη υπό Νικοδήμου Αγιο¬ 

ρείτου, Θεοτοκάριον, Βενετία (Φοΐνιξ) 1898, σσ. 22-23 και Εύστρατιαδου, 

Θεοτοκάριον, σσ. 166-168. Τά άρχικά των τροπαρίων άνά ωδήν έχουν: 

α' β' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΕΓΚ.Κ. | <ΩΜΙ.Λ.>| ΑΖΕ.Η. | ΙΤΗ.Μ.| ΝΘΕ.Ε. 1 ΗΤΟ.Ν.| ΚΟ.Τ.| ΝΘΕ.Ο. | ΚΛΑ.Σ.: 

δΐηδίί. §γ. 785 

α' β' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 
ΕΓΚ.Κ.|<ΩΜΙ.Λ>|ΑΖΕ.Η.|ΙΤΗ.Μ.|ΝΘΕ.Ε.|ΗΟΤ.Ν.[ΟΚΟ.Τ.|ΝΟΘ.Ε.|ΚΛΗ.Σ: 

Νικοδήμου, Θεοτοκάριον. 
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Ποιητής: Θέκλα (των δέ θεοτ. Κλήμης) 

8Ϊ113.Ϊ1:. §τ. 785, ΓΓ. 94-96ν 

32. Τώ Σαββάτω. Κανών παρακλητικός τής ύπεραγίας Θεο¬ 

τόκου. 

Ήχος β'. Έν βυθω κατέστρωσε 
Άρχ.: Έξ αγνών λαγάνων σου σαρκι1 

8ίιΐ3.ΐι. £Γ. 781, ΓΓ. 73-75ν 

33. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών είς Προφήτας και 

Μάρτυρας. 

Ήχος β'. Δεϋτε λαοί [ ασωμεν άσμα 
Άρχ.: Χωρητικά του θείου πνεύματος όργανα 

Ποιητής: Βασίλειος 

8ΐιΐ3Ϊΐ:. £ΐ\ 779, Η. 109ν-111ν 

34. <Τή αυτή ήμ.έρα.Έτερος> κανόιν παρακλητικός του αγί¬ 

ου μάρτυρος Θεοδώρου φέρων άκροστιχίδα· Δέχου το δώ- 

ρον των έμών λόγων, μάκαρ. <Ιωσήφ>. 

Ήχος β'. Δεϋτε λαοί \ ασωμεν άσμα 
Άρχ.: Λώρον Θεώ, | μάρτυς, σαυτόν προσενήνοχας 

Ποιητής: Ιωσήφ ό Ύμνογράφος 

8πΐ3ίι. £Γ. 779, Ή. 105ν-107ν 

35. <Άνευ ημέρας.> Κανών ψαλλόμενος είς έπιδρομ/ήν εχθρών 

(εθνών οοίΐ.) 

«' β' Τ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΕΓΚ.Κ.|<ΩΜΙ.Λ.>|ΑΖΕ.Η.|ΙΤΗ.Μ.[ΝΘΕ.Ε.[ΗΟΤ.Ν.|ΟΚΟ.Τ.|ΝΘΕ.Ο.|ΚΛΑ.Σ: 
Εύστρατιάδου, Θεοτοκάριον. 

1. Το τελευταϊον τροπ. τής α' ωδής, άρχόμενον «'Τπερτέρα πέφηνας, 

αγνή, πάσης άοράτου», έχρησιμοποίησεν ό ύμνογράφος Θεοφάνης είς τον κανόνα 

προς τιμήν του οσίου Νικήτα ηγουμένου τής Μονής του Μηδικίου (3 Άπριλ.) 

μέ άκροστιχίδα- Τον σ'ον γεραίρω παμφαη βίον, πάτερ. Τό άρχικόν του θεοτ. 

δεν συμμετέχει είς τον σχηματισμόν τής άκροστιχίδος. Βλ. ΜΚ IV, 240. Τό 

αυτό τροπάριον φέρεται ώς θεοτ. του κανόνος του Θεοφάνους προς τιμήν του 

όσιου Παχωμίου (15 Μαίου) μέ άκροστιχίδα- Παχωμίω τον αίνον εικότως πλέ¬ 

κω. Όμως τό άρχικόν τοΰ τροπ. δεν συμμετέχει είς τον σχηματισμόν τής άκρο¬ 

στιχίδος. Βλ. ΜΚ V 105. Τό αυτό τροπ. φέρεται ώς θεοτ. και του κανόνος του 

Ίωάννου Μονάχου του ψαλλομένου τή Β' Κυριακή τής Παρακλητικής και άρ- 

χομενού «Ό τοΰ κόσμου αρχών». Ρ&Κ 108. Ό κανών ούτος είναι άνακρό- 

στιχος. 
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"Ηχος β'. Δεϋτε λαοί 
Άρχ.: Οί έν Χριστώ | πάσαν έλπίδα τιθέμενοι 

δίιΐ3ΐΐ. §Γ. 820, ΓΓ. 118-123ν 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ Γ' ΗΧΟΥ 

36. Τή Κυριακή. Κανών είς την άγίαν και θεαρχικήν Τριάδα 

φέρων άκροστιχίδα τήνδε· Τρίτον σε μέλπω τον μονάρχην 

δεσπότην. 

Ήχος γ'. Τεμνομένην θάλασσαν 
Άρχ.: Τριλαμπή θεότητα τοΐς προσοιποις 

8ΐπβίΐ. £Γ. 781, ΓΓ. 104-106ν 

37. <Τή αυτή ήμέρα. Έτερος> κανών σταυροαναστάσιμος. 

Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλ.αι 
Άρχ.: Ό τήν γην κατακρίνας1 

Ποιητής: Ιωάννης 

8ΐη3Ϊΐ. §γ. 780, ΓΓ. 76-80 

38. <Τή αυτή ήμέρα. Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος γ'. Χέρσον άβνσσοτόκον 
Άρχ.: Σταυρου άχράντου ξύλω | χεΐράς σου έκπετάσας 

8111311. §Γ. 781, ΓΓ. 96-98ν 

39. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος γ'. Τεμνομένην θάλασσαν 
Άρχ.: 'Ραπισμόν, φιλάνθρωπε, έκατεδέξω 

8111311. $γ. 779, ΓΓ. 113ν-115 

1. Ό κανών είναι έκδεδομένος είς Ρ»Κ 193-199 ώς έργον Ίο^αννου 

μονάχου. Όμως είς τό σιναϊτικόν χειρόγραφον τά τροπάρια των ωδών η' καί 

θ' είναι άνέκδοτα καί διάφορα έκείνων τής Παρακλητικής. Αί άπαρχαί των 

στροφών τών δύο αύτών φδών έχουν: 

Ώιδή η'. Τον συμβολι.κώς έν αγγέλου | όψθέντα μορφή 
— Πέπαυται ό φόβος τών έθνών | τώ πάθει τώ σώ 

- ’Έλυσας τοΰ Άδάμ τήν όσφύν, | Χριστέ, έγερθείς 

- Θεόν έκ Θεοΰ άληθινόν, | Τίόν έκ πατρός 

Ώιδή θ'. Τον έκ Θεοϋ Θεόν Λόγον 
— Τώ τοΰ σταυροΰ σου καλάμω | προς τό σαθρόν 

- Τάς παρειμένας μου χεΐρας | έν τώ άχράντω 

- Μεγαλορρήμονα γλώσσαν | είς ουρανόν 
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40. <Τή αύτή ήμέρα.'Έτερος> κανών παρακλητικός της ύπερ- 

αγίας Θεοτόκου φέρων ακροστιχίδα· Μήτερ Θεόν, δέχον 
με προσφεύγοντά σοι. 
Ήχος γ'. Χέρσον άβνσσοτόκον 
Άρχ.: Μωσής πρότυπών σε, παρθένε, Ισωσε 
8ΐιΐ3ίι. £Γ. 781, ΓΓ. 98ν-101Αν 

41. Τη Β'. Κανών κατανυκτικός. 

Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλαι 
Αρχ.: Δια βρωσεως πάλαι | του παραδείσου έξόριστος 

(συν β' φδή) 

8ίη3Ϊΐ:. £ΐ\ 779, {£. 115ν-118ν 

42. <Τή αυτή ημέρα.> Κανών των Άσωμάτων. 

Ήχος γ'. Τω ρυσαμενφ τον Ισραήλ 
Άρχ.: Περιπεσόντα με ταΐς των παθών τρικυμίαις 

(συν β' ωδη) 

δίη3ίι. £Γ. 776, ίΤ. 110-113ν 

43. Τη Γ'. Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον φέρων ακρο¬ 

στιχίδα- Εϊσβλεψον, άγνή, προς τρόπους Αρσενίου. 
Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλαι 
Άρχ.: Εύσπλαγχνίας άφατου, | μήτηρ του κτίστου1 
Ποιητής: Αρσένιος 
δΐη3ίΐ. £ΐ\ 785, ίΤ. 113-115ν 

44. <Τή αύτη ημέρα. "Ετερος> κανών εις τον Κύριον ημών 
Ίησοΰν Χριστόν και εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 
Ήχος γ'. Βραχίονι ύψηλω 
Άρχ.: Ό υψηλός βραχίων, | ή θεία δύναμις 

(συν β' ωδή) 

801311. £ΐ*. 785, ίϊ*. 115ν-118ν 

^6. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών του άγ. Ίωάννου του 
Προ-δρόμου, <ού ή άκροστιχις εν τοϊς θεοτοκίοις- Γεωρ¬ 
γίου'>. 

Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλαι 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 267, άρ. 74. 
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Άρχ.: Ό προ πάντων αιώνων έν άπορρήτω 
Ποιητής: Γεοιργιος 
δΐιΐ3ΐι. £Γ. 783, ίΐ. 68ν-74 

46. Τή Δ'. Κανών παρακλητικός τής ύπεραγίας Θεοτόκου, 
<ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις- Κλήμεντος>. 

Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλαι 
Άρχ.: Ώς μητέρα σε Θεού πνεύματι θείω1 

(συν β' φδή άνεκδότω) 

Ποιητής: Κλήμης 
διιΐ3ϊϋ. £Γ. 779, Η. 126ν-128ν 

47. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών τού άγ. Ίωάννου του 
Χρυστοστόμου, <ού ή άκροστιχις έν τή θ' φδή- Ίωσήφ>. 
Ήχος γ'. Θαυμαστός ένδόξως 
Άρχ.: Του καλού ποιμένος | όφθεις πρόβατον 
Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 
δΐιΐ3ίι. §γ. 783, {(. 73ν-78· 778, Η. 154Μ61 (Τή Ε') 

48. Τή Ε'. Κανών ίκετήριος εις την άγίαν Θεοτόκον ψαλλό¬ 

μενος έπι συμφοραΐς και θλίψεσι και άνάγκαις, φέροιν 
άκροστιχίδα έν τοΐς τριαδικοΐς και θεοτοκίοις- Τον αθλίου 
Νικηφόρου. 

Ήχος γ'. Θαυμαστός ένδόξως 
Άρχ.: Σε ύμνειν άξίως | ού σθένει, Δέσποινα,2 

(συν β' φδή άνεκδότω) 

Ποιητής: Νικηφόρος 
δίη3ΐΙ. £γ. 785, ίϊ. 118ν-123 

49. <Τή αύτή ήμέρα. 'Έτερος> κανών τής ύπεραγίας Θεο¬ 

τόκου, <ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις- Γεωργίου>. 
Ήχος γ'. Ό τά νδατα πάλαι 
Άρχ.: Τή προνοία σου πάντα ώς διεξάγων 
Ποιητής: Γεώργιος (<Γε>ωργίουυ οο<1.) 

δίη3ΪΙ. §τ. 778, Η. 154-160ν 

1. Ό κανών έκδεδομένος εις Εύ στρατιά δ ου, Θεοτοκάριον, σσ. 283- 
285, άλλα χωρίς την β' ωδήν. 

2. Βλ. και Τωμ,αδάκη, Κανόνες, σ. 268, άρ. 76. 
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50. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός εις την 
ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος γ'. Τεμνομένην θάλασσαν 
’Άρχ.: Εγκωμίων άπας θεσμός, Παρθένε, έξαπορεϊ 
διηΜί. §γ. 781, ΐΐ. 129-13Ή 

51. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών των άγ. Αποστόλων 
φέρων ακροστιχίδα- Τους φωτοειδεϊς αίνέσω Χρίστον φί¬ 

λον ς. Ό Ιωσήφ. 

Ήχος γ'. Τεμνομένην θάλασσαν 
’Άρχ.: Τάς του Λόγου σάλπιγγας τάς εύήχους1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δίπαίΐ. §γ. 779, Η. 128Μ31* 783, ίΓ. 79ν-84ν· 793, 

ίϊ. 10Γ-108 

52. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών του άγ. Νικολάου, <φέ- 

ρων ακροστιχίδα- Αίνον τρίτον σοι, Νικόλαε, προσφέρω. 

Φώτιος 2> 

Ήχος γ'. Ό τα νδατα πάλαι 
’Άρχ.: Αλήθειας υπάρχων κήρυξ και μύστης 
Ποιητής: Φώτιος 

δίηαίΐ. 8Γ. 783, Η. 79ν-84ν 

53. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών του άγ. Νικολάου. 

Ήχος γ'. Θαυμαστός ένδόξως 
Άρχ.: Τον σοφόν ποιμένα και θειον πρόβολον 

(συν β' ωδή διείρμω) 

8111311. £Γ. 779, ΐΐ. 130ν-132 

54. Τή ζ'. Κανών παρακλητικός εις την ύπεραγίαν Θεοτό¬ 

κον φέρων ακροστιχίδα* Τους προσκαλονμένους σε σώζε, 

Παρθένε. <Ίωσήφ>. 

Ήχος γ'. Θαυμαστός ένδόξως 
’Άρχ.: Την πηγήν τήν θείαν, | έξ ής εβλυσεν 

(συν β' ωδή) 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 191, άρ. 408 καί Τωμαδάκη, 

Κανόνες, σ. 259, άρ. 25. 

2. Μόνην τήν ακροστιχίδα κατέγραψεν'ό Άθ. Κομίνης, ενθ’άνωτ. σ. 25. 
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Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

8111311. £Ι·. 781, ΐΐ. 141-144 

55. Τω Σαββάτω. Κανών εις Προφήτας καί Μάρτυρας. 

Ήχος γ'. Ό τα νδατα πάλαι 
Άρχ.: Καθαρώτατα σκεύη | του Παρακλήτου δειχθεντες1 

8ΐιΐ3ΐΐ:. £Γ. 779, ίΐ. 141-143· 798, ΐΐ. 91-93· 787, ίΐ. 

39ν-42ν 

56. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός εις τον 
άγ. μάρτυρα Θεόδωρον υπό ακροστιχίδα- Τρίτην φέρω 

σοι, παμμάκαρ, μελωδίαν. Ιωσήφ.2 

Ήχος γ'. Ό τα νδατα πάλαι 
Άρχ.: Τον γενναΐον οπλίτην τής εύσεβείας 
Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

8ίη3Ϊΐ:. £Γ. 779, ίΐ. 137-139 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ Δ' ΗΧΟΥ 

57. Τή Κυριακή. Κανών αναστάσιμος. 

Ήχος δ'. Χοροί Ισραήλ άνίκμοις 
Άρχ.: Σταυρω προσπαγείς βουλήσει 

(συν β' ωδή διείρμω) 

δΐη3ίΐ. £Γ. 781, ΐΐ. 169Μ72 

58. <Τή αύτή ημέρα.'Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος δ'. Αισωμεν τω Κνρίω \ τω παραδόξως 
Άρχ.: Άισωμεν τω Κυρίω | τω διά ξύλου συντρίψαντι 

(συν β' ωδή) 

8ίη3Ϊΐ. §τ. 776, ίΐ. 3-17 

1. Εις τον κώδ. δίηώΐ. £Γ. 787 αί ώδαί δ'-ε του κανόνος ανήκουν εις 

τον κανόνα του Ιωσήφ τοϋ Ύμνογράφου προς τιμήν πάντων των άγιων με 
ακροστιχίδα- Μύσταις προσοίσω τοϋ Θεόν θειον μέλος. Ίωοηφ, περί τοϋ οποίου 

βλ. Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 192, άρ. 410. 

2. Τήν αύτήν άκροστιχίδα έχρησιμοποίησεν Ιωσήφ ό 1 μνογραφος και 

εις άλλους δύο κανόνας, έκ των οποίων ό εις συνετεθη προς τιμήν του άγ., 

άποστόλου Θωμά (ζ'Όκτ.), ό δ’άλλος του άγ. πρωτομάρτυρας Στεφάνου (ΚΖ' 

Δεκ.)- βλ.'Ελ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 54, άρ. 89 

καί σ. 135, άρ. 384 (αντιστοίχους). 
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59. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν 
Θεοτόκον. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρνθραΐον πέλαγος 

Άρχ.: Σοφίας της υπέρσοφου γέγονας | σκηνή, πανάμωμε,1 
διικώ. §τ. 781, ({. 172ν-175 

60. Τή Β'. Κανών εις την άγίαν καί θεαρχικήν Τριάδα φέ- 

ρων ακροστιχίδα· Αινώ τρίφωτον των όλων μοναρχίαν. 

Ήχος δ'. Προς- Ανοίξω το στόμα μου. Άρρητο) προστάζει 
σου πεζόν πλωτήρα 

Άρχ.: Άνάκτων τον άνακτα | και των κυρίων τον κύριον 
δΐηαΐΐ. £Γ. 781, Η. 177ν-180ν 

61. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών κατανυκτικός και των 
Άσωμάτων. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιονς 
Άρχ.: Ελέους ή πηγή 

δϊηαίΐ. 0Τ. 779, ϊϊ. 147Μ49 

62. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών των Άσωμάτων. 

Ήχος δ'. Επινίκιον ωδήν | τω ρνσαμένω Ισραήλ 
Άρχ.: Πύλην έκλεισεν Άδάμ | διά ξύλου τής Έδέμ 

(συν β' ωδή) 

δίηΗίι. £ΐ\ 776, ΓΓ. 113ν-117 

ι. υ κανών παραδίδεται άνωνύμως. Άπό τον έλεγχον των τροπαρίων 

της α' ωδής του κανόνος διεπιστώθη ότι όλα αυτά τά τροπάρια φέρονται και 

ώς θεοτοκία διαφόρων κανόνων, εις την άκροστιχίδα των οποίων συμμετέχουν 

και τά αρχικά των. Είδικώτερον τό α' τροπάριον, τό άρχόμενον «Σοφίας τής 

υπέρσοφου γέγονας», φέρεται ώς θεοτ. του κανόνος του Θεοφάνους προς τιμήν 

των άγ. Γουρία, Σαμωνά καί Άβίβου (15 Νοεμβρ.) με άκροστιχίδα* Τους 
τρεις δ μου λέγοντας αινώ προφρόνως (ΜΚ II 164). Τό β' τροπ., τό όποιον άρ- 

χεται «Τον Λόγον τον τω πατρί συνάναρχον», έχει χρησιμοποιηθή ώς θεοτ. 

του κανόνος του Θεοφάνους πρός τιμήν του άγ. Άμφιλοχίου (23 Νοεμβρ.) με 

άκροστ. Τον την πλάνην λοχώντα μέλπω ποιμένα (ΜΚ II 252). Τό γ' τροπ., 

τό άρχόμενον «Παρθένος μετά τόκον έμεινας», έχρησιμοποιήθη ώς θεοτ. του 

αδέσποτου κανόνος του άφιερωμένου εις τόν άγ. Κυπριανόν (2 Όκτ.) καί 

άκροστιχίζοντος* Μέλπο), μάκαρ, σοϋ την κνπρίζονσαν χάριν (ΜΚ I 316). Καί 

το δ τροπ., μέ πρώτον στίχον «Άμήτοιρ καθ’ό Θεός τό πρότερον», φέρεται ώς 

θεοτ. του κανόνος του Θεοφάνους πρός τιμήν του άγ. Δημητρίου (26 Όκτ.) μέ 

άκροστιχίδα* Τω καλλίνικο) προσλαλώ Δημητρίω (ΜΚ I 525). 
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63. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανόιν παρακλητικός εις τήν 

ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρνθραΐον πέλαγος 
Άρχ.: Προσδέχου τήν έκ ψυχής παράκλησιν 

(συν β' ωδή) 

8111311:. ςτ. 785, Η. 126ν-134ν· 820, Η. 8ί-87ν 

64. Τή Γ'. Κανών έγκωμιαστικός εις τήν ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιονς 
Άρχ.: Θανάτου καί φθοράς | καθαιρέτις ύπάρχεις1 

δΐηΕΚ. £Γ. 781, Η. 187-189ν 

65. <Τή αυτή ημέρα. 'Έτερος> κανών εις τόν άγ. Ίωάννην 
τόν Πρόδρομον, ού ή άκροστιχίς έν τοΐς θεοτοκίοις· Γε- 

ωργίου>. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιονς 
Άρχ.: Ό χάριτος Θεού | έκ μητρωας κοιλίας πεπλησμέ- 

νος 
Ποιητής: Γεώργιος 
δΐπΗίΐ. §γ. 783, Η. 100ν-105ν 

66. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανόιν παρακλητικός του Προ¬ 

δρόμου <φέρων άκροστιχίδα έν τοΐς θεοτοκίοις· Γεωρ¬ 

γίου>. 

1.Ό κανών παραδίδεται άδέσποτος. Όλα τά τροπάρια τής α' ωδής έχουν 

χρησιμοποιηθή καί ώς θεοτοκία διαφόρων κανόνων. Δηλαδή τό α' τροπ., τό άρ¬ 

χόμενον «Θανάτου καί φθοράς», φέρεται ώς θεοτοκίον τής ά φδής τοϋ κανόνος 

του Θεοφάνους εις τόν άγ. άπόστολον Θωμάν (ζ' Όκτ.) μέ άκροστιχίδα* Τόν 
θαυμάτων γέμοντα Θωμαν θαυμάσω. Τό άρχικόν του θεοτ. συμμετέχει εις τόν 

σχηματισμόν τής άνωτέρω άκροστιχίδος. Βλ. ΜΚ I 343. Τό γ' τροπ., τό όποιον 

άρχεται «'Ρυσθέντες τω σεπτώ τοκετώ σου», έχρησιμοποίησεν ό Θεοφάνης εις 

τόν κανόνα του πρός τιμήν του άγ. Λαυρέντιου (Ι' Αύγ.) με ακροστιχίδα* 

Λαυρέντιον κράτιστον υμνώ προφρόνως. Τό άρχικόν του τροπ. συμμετέχει εις 

τόν σχηματισμόν τής άκροστιχίδος. Βλ. ΜΚ VI 372. Καί τό τελευταΐον τροπ. 

τής αυτής α' ωδής τό άρχόμενον «Ίλύος έκ παθών, λογισμών τρικυμίας» φέ¬ 

ρεται ώς θεοτ. τοϋ κανόνος Ιωσήφ του Ύμνογράφου τοϋ άφιερωμένου εις τόν 

άγ. Κοδράτον καί τούς συν αύτώ (Ι' Μαρτ.) μέ άκροστιχ. μόνον έν τή θ' ωδή 

Ιωσήφ. Βλ. ΜΚ IV 62. 
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Ήχος δ'. Θαλάσσης τδ έρνθραϊον πέλαγος 
Άρχ.: Ώς λύχνον του νοητού σου, Πρόδρομε, | ήλιου 
Ποιητής: Γεώργιος 
δίπέάι. £γ. 776, Η. 148-151 

67. Τή Δ'. Κανών έγκωμ,ιαστικός εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον 
φέρων ακροστιχίδα- Εγκωμιάζω την Θεητόκον φόβω, έν 
δέ τοις θεοτοκίοις* Κλήμεντος. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης το έρνθραϊον πέλαγος 
Άρχ.:Έγκώμιον άξιον τό «χαΐρέ» σοι [ πίστει προσάγομεν1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Κλήμης 

δΐη3Ϊΐ. §τ. 785, ίί. 136ν-139· 798, Η. 105-106 (Τή ς', 
άνευ β' ωδής). 

68. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών έγκωμιαστικός εις την 
ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης το έρνθραϊον πέλαγος 
Άρχ.: Ή πύλη τής προς ήμας σου, κύριε, | συγκαταβά- 

σεως1 

δΐηωΐ. §ι\ 781, ίί. 195Β-197ν 

1. Εις τον κώδ. δΐη&ΐΐ. §τ. 785 ό κανών φέρεται καί μέ β' ωδήν άπαρ- 

τιζομένην άπδ 4 τροπάρια, έκ των οποίων τά τρία πρώτα άρχονται διά τοϋ 

«Χαΐρε», ενώ τδ τέταρτον μέ τήν φράσιν ((Λύεις παραπτωμάτων». Λαμβανο- 

μένης ύπ’ όψιν τής άκροστιχίδος του κανόνος, εις βυζαντινόν δωδεκασύλλαβον, 

εις τήν οποίαν δεν συμμετέχουν τά αρχικά των τροπαρίων τής β' ωδής γίνεται 

φανερόν οτι ό κανών συνετέθη άρχικώς άνευ β' ωδής καί οτι μεταγενεστέρως 

προσετέθησαν τά τελευταία τροπ. των ωδών (έν είδει θεοτοκίων). Άπό τά αρ¬ 

χικά αυτών τών τροπαρίων σχηματίζεται ή άκροστιχίς Κλήμεντος. 

1. 'Ο κανών παραδίδεται άνωνύμως. Έκ τοϋ ελέγχου τών τροπαρίων τής 

α' ωδής διεπιστώθη ότι ολα αύτά τά τροπ. έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία 

εις διαφόρους άσματικους κανόνας ή, μερικά απ’ αύτά, έχουν άναδημοσιευθή 

εις άλλας μελετάς. Όμως ό κανών ώς ένιαΐον σύνολον παραμ,ένει ανέκδοτος. 

Ένδεικτικώς καταγράφω, μέ τήν βοήθειαν τών «Ιηΐΐίδ» τής ΕοΙΙΐβΓΐ, τά σχετικά 
μέ τό τρίτον τροπάριον τής α' ωδής, τό όποιον άρχεται «Ευρών σε καθαρωτέ- 

ραν, πάναγνε, | πάσης τής κτίσεως». Τό τροπ. αυτό λοιπόν έχρησιμοποιήθη ώς 

θεοτοκίον τοϋ κανόνος Ιωσήφ τοϋ Ύμνογράφου προς τιμήν τών άγ. Επτά παί- 

δων τών έν’Εφέσω (ΚΒ'Όκτ.) μέ ακροστιχίδα «Τήν έπτάφωτον Μαρτύρων σέ- 

βω χάριν. Ιωσήφ». Τό αρχικόν τοϋ θεοτ. συμμετέχει εις τον σχηματισμόν τής 
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69. <Τή αυτή ήμ.έρα. Έτερος> κανών τής ύπεραγίας Θεοτό¬ 

κου <φέρων ακροστιχίδα- Τών δυσχερών ρϋσαί με, μητερ 

τοϋ Λόγου>. 

Ήχος δ'. Ανοίξω τδ στόμα μου 
Άού.: Τήν άπειροδύναμον Θεού σοφίαν καί δύναμ,ιν 

(συν β' ωδή) 

δΐπ3ίΐ. §ν. 779, Η. 157-158ν 

70. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών τής ύπεραγίας Θεοτό¬ 

κου. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης τδ έρνθραϊον πέλαγος 
Άρχ.: Ίάσω τήν συντριβήν, πανάμωμε, | τής άνθρωπό- 

τητος1 

δίηαΐΐ. £Γ. 789, Η. 110-112* 790, ίί. 117-120- 778, ίί. 

197-200 

71. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών του αγίου Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου, <ού ή άκροστιχίς έν τή θ' ωδή- Ίωσήφ>. 

Ήχος δ'. Ό πατάξας Αίγυπτον 
Άρχ.: Καθαρόν ώς έσοπτρον | γεγενημένος, όσιε, 

Ποιητής: Ιωσήφ όΤμ,νογράφος 
δίηαίΕ &γ. 783, ίί. 106-110ν· 728, ίί. 197ν-203ν 

72. Τή Ε'. Κανών παρακλητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος δ'. Ασομαί σοι, κύριε ό Θεός μου, 

άκροστιχίδος· βλ. ΜΒ I 488. Τό αύτό τροπ. έδημοσίευσεν ό Ε. ΜβΓΓίΐοΐιΐδ, 

8. Ιοδερίιΐ Η)7ηιηο§ι*3ρ1ιί Μ&τώΐβ εις τήν ΡβΙτ. Ογ3603 105, στ. 1217, ώς έργον 

Ιωσήφ τοϋ Ύμνογράφου, περιελήφθη δέ καί εις τήν μελέτην τοϋ Μοηδ. Νϊε- 

οοΐό ΜβΓΪηί, Ε’Ιιηιη3θθ1&ΐ3 Οοηοεζΐοηε <Β ΜβιΉ νεΓ§ϊηε ε Ια 01ιίεδ& Οιΐο(1θ5$& 

άΐδδκίεηΐε, Βεδδίΐηοηε 8. II 8, 1905, σ. 13. 

ί. Ό κανών παραδίδεται άνωνύμως καί άπό τά τρία σιναϊτικά χειρόγρα¬ 

φα, μεταξύ τών οποίων παρατηροΰνται πολλαί διαφοραί εις τάς ώδάς γ'-θ'. Καί 

αυτός ό κανών ώς ένιαΐον σύνολον παραμένει ανέκδοτος, ένω τροπάριά του, 

όπως αύτά τής α' φδής, έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία διαφόρων άσματικοίν 

κανόνων, τους όποιους δέν κρίνω σκόπιμον νά καταγράψω. Σημειώνω όμως ότι 

τό δεύτερον τροπάριον, τής αυτής α' ωδής, τό άρχόμενον «Δολίως έξαπατήσας 

όφις με», έδημοσιεύθη μεμονωμένους υπό Α. Κοοεόΐ, Ιη ΡδΓ&οΙβίΐο&ηι ϋεϊρ&Γαβ 

δ&ηείϊδδίπιβε 8. Ιο&ηηΐ Β^ηιβδεεηο νιι1§ο ΐπΒιιΙθηι αηΐιηδίΙνεΓδΐοηεδ (Ίτορ&ιΉ επιΐ3 

εχ οο(1. λώιίείαιο §;Γ3600 1072), Βεδδ2ΓΪοηε, δ. II 5, 1903, σ. 180. 
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Άρχ.: Κλΐμαξ άνεδείχθης ουρανομήκης1 

δίηαΐι. §τ. 781, ίΐ. 201-203 

73. <Τή αυτή ήμερα.Έτερος> κανών των αγίων Αποστόλων 
φέρων ακροστιχίδα τήνδε1 Μαθητας ύμνεΐν τον Λόγον 
μέγα κλέος. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Χοροί Ισραήλ 
Άρχ.: Μεθέξει φωτός άύλου τον νουν2 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Υμνογράφος 
δίπβΐΐ. βτ. 779, ίΐ. 159-160ν· 783, ίΐ. 110ν-115ν· 793, ίΐ. 143- 

149 

74. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών του οσίου πατρός ήμών 
Νικολάου, <ού ή άκορστιχίς- Τέταρτος ύμνος τω καλώ 
μεν προστάτη. Φωτίον>. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιονς 
Άρχ.: Την άκανθαν, σοφέ, | την έν έμοί φυεΐσαν3 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Φώτιος 
διηαίΐ. ^τ. 783, Η. 110ν-116 

75. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών του αγίου Νικολάου, 

<ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις· Κλήμεντος>. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης το έρνθραϊον πέλαγος 
Άρχ.: Χρίστου έπιστεύθης ώς παράδεισον | την έκκλησίαν 

(συν β' ωδή) 

1. Και αυτός ό κανών παραμένει ανέκδοτος ώς ένιαΐον σύνολον, ένω με¬ 

μονωμένα τροπάριά του έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία άλλων κανόνων. 

Διεσώθη ώς έργον αγνώστου ποιητου. 

2. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 193, άρ. 416 και Τωμαδάκη, 

Κανόνες, σ. 260, άρ. 26. 

3. Ό Άθ. Κομίνης, ένθ’άνωτ., σ. 25 καταγράφει τον κανόνα του δ' 

ήχου μέ ακροστιχίδα « Τέταρτος, ύμνος τω καλώ μου προστάτη. Φωτίου». Ό¬ 

μως εις τον κώδικα αντί μου υπάρχει μευ, όπως προκύπτει άπό τα αρχικά 

των τροπαρίων, διότι εις την έπιγραφήν του κανόνος δεν άναγράφεται ή άκρο- 

στιχίς. 

Τά αρχικά των τροπαρίιον άνά ωδήν έχουν: 

α' β' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΤΕΤΑ [ ΡΤΟΣ | ΤΜΝΟ ] ΣΤΩΚ | ΑΛΩΜ | ΕΤΠΡ | ΟΣΤΑ [ ΤΗΦΩ | ΤΙΟΤ. 

Τό α' τροπ. τής ζ' φδής άρχεται «Ευριζος ώσπερ χρυσός». 
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Ποιητής: Κλήμης 
δίη&ίΐ. βρ. 776, ίΐ. 143-147ν· 787, ίΐ. 58ν-61 (μέ έκπε- 

σοΰσαν την β' ωδήν). 

76. Τω Σαββάτω. Κανών εις τον Κύριον ήμών Ίησοΰν Χρι¬ 

στόν καί εις την παναγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος δ'. Άρματα Φαραώ 
Άρχ.: Τείνας έν τω σταυρω | τάς παλάμας σου, σωτήρ,2 

(συν β' φδή) 

δΐη3ίΐ. ξΓ. 785, ίΐ. 143Μ47 

77. <Τή αύτή ήμερα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος έν θλίψεσιν καί συμφοραΐς, φέρων ακρο¬ 

στιχίδα· Ηλιον παράκλησις τη Θεοτόκος έν δέ τοΐς θεο- 

τοκίοις· Κλήμεντος 
Ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρνθραϊον 
Άρχ.: Ή μόνη έν πειρασμοΐς καί θλίψεσιν1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ήλίας (των δέ θεοτ. Κλήμης) 

δΐη3ίΐ. £Γ. 785, ίΐ. 128~130ν 

78. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανόιν παρακ?ςητικός τής Θεο¬ 

τόκου. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρνθραϊον 

1. Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 269, άρ. 81. 

2. Ό κανών έξεδόθη ώς «ποίημα Ήλιου Κρήτης του έκδίκου» ύπό Νι¬ 

κοδήμου Αγιορείτου (Θεοτοκάριον, σσ. 51-53) άλλά χωρίς τήν β' φδήν καί 

μέ θεοτοκία διαφορετικά εις τάς φδάς α', γ'-ς'. Φαίνεται λοιπόν ότι ό κανών 

συνετέθη άρχικώς χωρίς θεοτοκία καί β' φδήν, στοιχεία τά όποια προσετέθη- 

σαν μεταγενεστέρως, όπως προκύπτει άπό τήν δομήν μέ τήν όποιαν παραδί- 

δει τον κανόνα τό σιναϊτικόν χειρόγραφον. Τά άρχικά των τροπαρίων άνά φδήν 

εις τό σιναϊτικόν χειρόγραφον καί εις τήν έκδοσιν του Νικοδήμου έχουν: 

δΐηαίΐ. £Γ. 785: 

α' β' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΗΛΙ.Κ. | ΗΛΙ.Λ.Ι ΟΤΠ.Η. | ΑΡΑ.Μ.| ΚΛΗ.Ε. | ΣΙΣ.Ν.| ΤΗΘ.Τ. | ΕΟΤ.Ο. | ΟΚΩ.Σ. 

Νικοδήμου, Θεοτ.: 

ΗΛΙ.Η. | - | ΟΤΠ.Ν. | ΑΡΑ.Ω. |ΚΛΗ.Ν. | ΣΙΣ.Κ. | ΤΗΘ.Τ. [ ΕΟΤ.Ο. | ΟΚΩ.Σ. 

Αξίζει νά έπισημανθή τό γεγονός ότι τά άρχικά των τριών πρώτοίν 

τροπαρίων τής β' φδής, τήν οποίαν παραδίδει ό σιναϊτικός κώδιξ, είναι όμοια 

μέ εκείνα των άντιστοίχων τροπαρίων τής α' φδής. 
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Άρχ.: Τριάδος της ύπερθέου, πάναγνε, | τον ένα τέτοκας1 
δΐηώ. §γ. 781, 11. 220ν-223 

79. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών εις τον άγιον μάρτυρα 
Θεόδωρον υπό άκροστιχίδα- Τέταρτος οϋτος εις Θεόδω¬ 

ρον κρότος. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιονς 
Άρχ.: Την άλυπον ζωήν [ κληρωσάμενος, μάρτυς, 

Ποιητής: Ιωσήφ ό 'Τμνογράφος 
δίΐΜώ. ςτ. 779, 11. 166ν-168ν 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ ΠΛ. Α' ΗΧΟΤ 

80. Τή Κυριακή. Κανών αναστάσιμος. 

Ήχος πλ. α'. "Ιππον καί αναβάτην 

Άρχ.: Σε ή άκανθηφόρος | Εβραίων συναγωγή2 
(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιωάννης μοναχός 
δίΐΜΐΐ. 779, 11. 172ν-174 

81. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος πλ. α'. Τω σωτήρι Θεω 

Άρχ.: Ό βουλήσει σαρκι | προσηλωθείς έν σταυρω 
(συν β' ωδή) 

8ήΐ3ΐΐ. £ΐ·. 776, 11. 18-31 

82. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος πλ. α'. Άισωμεν τω Κνρίω | τω ποιήσαντι 
Άρχ.: Άισωμεν τω Κυρίω | τω συντρίψαντι την κεφαλήν 
του δράκοντος 

(συν β' ωδή) 

8ϊη»ϊι. §γ. 776, 11. 18-31 

83. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

1. Και τούτου του αδέσποτου κανόνος έχουν δημοσιευθή μεμονωμένως 

τροπάριά τινα ως θεοτοκία, ενώ ώς ένιαΐον σύνολον ό κάνουν παραμένει είσέτι 

άνέκδοτος. 

2. Τροπάριά τινα τοΰ κανόνος φέρονται έκδεδομένα, άλλα ώς ένιαΐον σύν¬ 

ολον ό κανών είναι άνέκδοτος. 
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Ήχος πλ. α'."Ίππον και αναβάτην 
Άρχ.:"Υμνον σοι κατ’άξίαν | προσφέρειν, δέσποινα,1 

(συν β' ωδή) 

8ΐη£ΐΐι. §γ. 785, 11. 147-149ν 

84. Τή Γ'. Κανών κατανυκτικός. 

Ήχος πλ. α'.ΓΊππον και αναβάτην 
Άρχ.:’Έχων αμαρτημάτων | πληθυν άμέτρητον2 

8ΐιΐ3-ίΐ. §Γ. 798, Π*. 112ν-114ν 

85. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος τή Γ' εις νοσουντας, φέροιν ακροστι¬ 

χίδα- 'Ρώσις πέφνκας τοίς νοσονσι, Παρθένε, έν δέ τοΐς 

θεοτοκίοις· Κλήμεντος 
Ήχος πλ. α'.ΓΙππον και αναβάτην 
Άρχ.: 'Ρήματα έγκωμίων I και δέησιν3 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Κλήμης 
8ίιΐ3ΐκ $γ. 785, 11. 151ν-154ν· 779, Η. 191-193 (τή Δ', 
άνευ β' ωδής)- 798, 11. 125ν-127ν (τή ς', ανευ β' ωδής)- 

790, 11. 243-246ν (τή Δ', ανευ β' ωδής). 

86. <Τή αύτή ήμέρα. 'Έτερος> κανών εις τον άγιον Ίωάννην 
τον Πρόδρομον, <ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις- 

Γεωργίον>. 

Ήχος πλ. α'.ΓΊππον και αναβάτην 
Άρχ.: Τοΰ νόμου προκηρύξας | την σιωπήν, Βαπτιστά, 

Ποιητής: Γεώργιος 
8ίιΐ3Ϊΐ. £Γ. 783, 11. 131ν-135ν· 780, 11. 116ν-118ν 

87. Τή Δ'. Κανών τής ύπεραγίας Θεοτόκου. 
Ήχος πλ. α'. Ίππον καί αναβάτην 
Άρχ.: Πίστις ήγείσθοι μόνη | και μη άπόδειξις4 

8111311. £γ. 789, 11. 127-128ν· 787, 11. 85ν-87ν (Τή ς'). 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 269, άρ. 82. 

2. Βλ. καί αύτόθι, σσ. 263-264, άρ. 49. 

3. Βλ. καί αύτόθι, σ. 269, άρ. 83. 

4. Μερικά τροπάρια του κανόνος έχουν έκδοθή, άλλα ώς ένιαΐον σύνολον 

ό κανών παραμένει άνέκδοτος. 
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88. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

Ήχος πλ. α'. Άσωμεν τω Κνρίω 
’Άρχ.: Την νοητήν νεφέλην | και ουράνιον1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος 
δίιΐΗΐΐ. &γ. 791, Η. 71-74· 776, ίΐ. 90-93ν (άνωνύμως)· 

785, ίί. 155-157 (άνωνύμως). 

89. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

Ήχος πλ. α'. Τω σωτήρι Θεω τω εν θαλ<άσση> 

Άρχ.: Εύσπλαγχνίας πηγήν έπιγινώσκω σε 
δϊη3ΐΐ. £Γ. 779, ίί. 185-186· 796, ίί. 98ν-102ν 

90. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών του άγιου’ϊωάννου του 
Χρυσοστόμου <φέρων ακροστιχίδα· Πέμπτον μέλισμα τω 

Χρυσοστόμω φέρω. Ό Ιωσήφ>. 

Ήχος πλ. α'. Ίππον και αναβάτην 
Άρχ.: Πράξιν και Θεωρίαν | πλουτήσας, όσιε, 

(συν β' ωδή έκπεσούση: Πέμ.π|<τον. μ.>|έλι.σ|...) 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 
δΐηαΐΐ. £ΐ·. 778, ίΐ. 237-243· 783, ίί. 135ν-139ν 

91. Τή Ε'. Κανών των αγίων Αποστόλων <φέρων ακροστιχί¬ 

δα^ Τ'ας πανσόφους σάλπιγγας υμνώ τοϋ Λόγον. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. α'. Ώώήν επινίκιον προσάξωμεν 
Άρχ.: Του Λόγου τάς σάλπιγγας ύμνήσωμεν2 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 
δίηαΐΐ. £ΐ·. 793, Η. 174Μ79- 779, ίί. 186ν-187ν (άνευ β' 

ωδής)· 783, ίΐ. 139ν-142ν (άνευ β' ωδής) 

92. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανών του οσίου πατρός ημών 
Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς· Πέμπτος κανίον πέφνκε τω 

πανολβίφ. Φωτίον>. 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 269, άρ. 84. 

2. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 194, άρ. 424 (όπου έκ παραδρομής 

έσημείωσα οτι ό κανών είναι «άνευ β' ωδής»). 
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Ήχος πλ. α'. Ίππον και αναβάτην 
Άρχ.: Πέλαγος με των κλυδώνων1 

Ποιητής: Φώτιος 
δίηαΐΐ. §γ. 783, ίΐ. 139Μ43 

93. Τω Σαββάτω. Κανών εις Προφήτας και Μάρτυρας. 

Ήχος πλ. α'. Ίππον και αναβάτην 
Άργ : Θείας έκφαντορίας διετρανώσατε 
3ίηώ. §γ. 779, Ιΐ. 195-196- 798, ίί. 127'-129 

94. <Τ5) αύτη ήμέρα.Έτερος> κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος τφ Σαββάτω, φέρων ακροστιχίδα· Σων 
προσφύγων δέησιν, άγνή, προσδεχυι\ έν δε τοις Θεοτο- 

κίοις· Θεοφάνους (Νεοφάνους οο(1.) 

Ήχος πλ. α'. Ίππον και αναβάτην 2 

Άρχ.: Σων οίκετών έκ βάθους | καρδιας τάς προσευχάς 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Θεοφάνης 
δίηΕίΐ. ^τ. 785, ίί. 16Γ-164 

95. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών εις τον άγιον μάρτυρα 
Θεόδωρον εχων άκροστιχίδα· Πέμπτον πρέπει σοι νυν, 

Θεόδωρε, μέλος. Ίωσήφ. 

Ήχος πλ. α'. Ίππον και αναβάτην 
Άρχ.: Πίστει σε θερμοτάτη | καθικετεύομεν 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δίη&ΐΐ. §γ. 779, ίί. 193-195 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ ΠΛ. Β' ΗΧΟΤ 

96. Τή Κυριακή. Κανών αναστάσιμος. 

Ήχος πλ. β'. Κνματι θαλάσσης 
Άρχ.: Βήματι Πιλάτου παρίσταται θέλων3 

1. Βλ. και Άθ. Κομίνη, ενθ’άνωτ. σ. 26. Τ , 

2 Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 269, άρ. 85. Τον κανόνα είχε έκ- 

δώσει, άλλά χωρίς τήν β' ωδήν, ή Ε. ΡοΙΠ.γϊ. ϋη ΤΗεομ™ Μ™ Μ 

560. XIV (0x1. Μ3Γ013Π0 οΐ. I, 6), Ατοίπνίο ιΐαίιοηο ροΓ Η δίοτω ΠΟα, 

III, 1962, σσ. 145-157. , , ν , 
3. Εις τον κώδ. δΐικάΐ. §Τ· 782 ή επιγραφή του κανονος είναι. Κανών 
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Ποιητής: Ιωάννης μονάχος 

δΐη^ίι. §γ. 782, ΓΓ. 26ν-30· 779, ΓΓ. 199ν-201 (άνωνύμως)· 

790, ΓΓ. 258-260 (άνωνύμως). 

97. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας 
Άρχ.: Έκτεταμέναις παλάμαις1 

(συν β' ωδή) 

δΐηαίΕ $τ. 776, ΓΓ. 31ν-43ν· 782, 26ν-30 (άνευ β' ωδής) 

98. <Τή αύτή ημέρα.>'Έτερος κανών άναστάσιμος. 

Ηχος πλ. β. Άιοωμεν τω Κνρίω | τω εκ δονλείας 
Άρχ.: ’Άισωμεν τω Κυρίω | εύεργέτην 

(συν β' φδή) 

δίιίΣΗΐ. §τ. 776, ΓΓ. 31ν-44ν 

99. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών <είς τον Κύριον ήμών 

Ίησοΰν Χριστόν>. 

Ήχος πλ. β'. Τμηθείση τμάται 

Άρχ.: Έν τω Κρανίω | μέσον ληστών2 

Ποιητής: Ιωάννης μονάχος 

δϊηΗίΐ. &Γ. 782, ΓΓ. 33ν-38 

100. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανών εγκωμιαστικός εις την 

ύπεραγίαν Θεοτόκον φέρων ακροστιχίδα· Εγκωμιάζω την 
θεώνυμον κόρην. 

Ήχος πλ. β'. Τμηθείση τμάται 

Άρχ.: Εκχαιε, σώτερ, ροΰν αγιασμών (Έκχαΐε πιείπ 031153 

οο(1.) 

(συν β' ωδή) 

8ίη3ΐι. §τ. 782, ΓΓ. 38-41 

άναστασιμος ποίημα Ιω(αννου) μοναχ(οΰ). Ή χειρόγραφος παράδοσις διέσωσε 

τρεις παραλλαγας του κανόνος, ενώ τετάρτην παραλλαγήν άποτελεΐ ή έκδοσις 

του κανόνος ώς έργου άνωνύμου ποιητου εις Ρ&Κ 458-466. 'Όλας αύτάς τάς 

παραλλαγας συνδέουν κοινά τροπάρια. 

1. Μερικώς έκδεδομένος εις Ρ&Κ 457-465 ώς ((ποίημα Ίωάννου μο¬ 
ναχοί;». 

2. Έν τή επιγραφή του κανόνος αναγράφεται: Ήχος πλ. β'. Ποίημα 

Ίω(άννου) μοχαχ(οΰ). Αί φδαί ε', η' και θ' είναι δίειρμοι. 
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101. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν 

Θεοτόκον <φέρο;ν άκροστιχίδα-Πιτουσιν, αγνή, την σκε¬ 

πήν σον νυν όίδον έν δέ τοΐς θεοτοκίοις· Κλήμεντος. 

Ήχος πλ. β'. ’Άισοιμεν τω Κνρίω τω εκ δον?,είας 
Άρχ.: Ανελλιπή την χάριν ώς κεκτημένη1 

(συν β' φδή) 

Ποιητής: Κλήμης 

8ΪΠ3ΪΕ 0Τ. 785, Η\ 164-166 

102. Τή Β'. Κανών εις την αγίαν και θεαρχικήν Τριάδα φέρουν 

ακροστιχίδα τήνδε- 

Άπλοϋν άει πέφνκε σόν, Τριάς, κράτος. 

Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης 
Άρχ.: Άνοιξον καρδίας, | τό στόμα και χείλη2 

3ίηβΐΐ;. §γ. 782, Η. 43-45ν 

103. Τή Γ'. Κανών παρακλητικός εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον, 

ου ή άκροστιχις κατ’άλφάβητον. 

Ήχος πλ. β'. Κνματι θαλάσσης 
Άρχ.: Άχθος ραθυμίας | κλόνισαν με όλον 

8Ϊ113ΪΕ £Γ. 782, Ή. 53-55ν 

104. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών του άγ. Ίωάννου του 

• Προδρόμου, <ού ή άκροστιχις έν τοΐς θεοτοκίοις* Γεωρ- 

γίον>. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας 
Άρχ.: Του εύπροσίτου ήλιου 

Ποιητής: Γεώργιος 

3111311. £Γ. 783, ΓΓ. 153Μ58 

105. Τή Δ'. Κανών έγκωμιαστικός εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας 
Άρχ.: Σέ του Θεού τό χωρίον | του μηδαμού χωρουμένου3 

8111311. £Γ. 782, ίΓ. 59-62 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σσ. 269-270, άρ. 86. 

2. Βλ. και αύτόθι, σ. 257, άρ. 12 (Τή Κυριακή). 

3. Τροπάριά τινα του κανόνος έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία εις 

διαφόρους κανόνας έκδεδομένους εις τά έντυπα εκκλησιαστικά βιβλία. 
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106. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν 
Θεοτόκον. 

Ήχος πλ. β'. Άισωμεν τώ Κνρίφ τώ εκ δουλείας 
Άρχ.: Έν τω φωτί της θείας σου παρθενίας2 

(συν β' φδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος (ή Κλήμης) 

δΐηώ. §τ. 791, ίϊ\ 73ν-76 (Ιγνατίου)· 785, Γί“. 169-171 

(Τή Γ', Κλήμεντος)· 776, ίΤ. 93ν-96ν (άνωνύμως)· 779, 

ίϊ*. 212-214 (άνωνύμως)· 790, ίϊ*. 268ν-272 (άνωνύμως 
και άνευ β' ωδής) 

107. Τή Ε'. Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενος 

τ7Ϊ Ε', φέρων ακροστιχίδα· Τους αίτοΰντάς σε σώζε, ώ 
Θεοτόκε, έν δέ τοϊς θεοτοκίοις- Ενθυμίου. 

Ήχος πλ. β'. Κυματι θαλάσσης 

Άρχ·: Τρόμω και χαρα σοι | τό «χαΐρε» κραυγάζω3 4 

Ποιητής: Ευθύμιος 
8ΐη3ΐΐ. £Γ. 785, Η. 173ν-176ν 

108. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών των άγ. Αποστόλων, 
<ού ή άκροστιχίς· Τάς ανγάς υμνώ τοϋ φαεινού ήλιον. 

Ό Ίωσήφ>. 

Ήχος πλ. β'. Τμηθείση τμάται 

Άρχ.: Τούς Αποστόλους ο ία ουρανούς1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 
δϊιΐ3Ϊι. §τ. 783, ΐΐ. 162Μ66ν· 793, Η. 203-208ν 

109. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών του οσίου πατρος ήμών 

Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς-'Έκτον μέλος σοι προσφέρω, 

θεηγόρε. Φώτιος>. 

Ήχος πλ. β'. Ως έν ήπείρω πεζευσας 

Άρχ.: Έν ούρανοΐς τω δεσπότη παρεστηκώς2 

1. Βλ. και Τωμαδακη, Κανόνες, σ. 2/0, άρ. 8/ (Τή Γ', άνωνύμως). 

2. Βλ. και αυτόθι, σ. 270, άρ. 88. 

3. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 196, άρ. 432 καί Τωμαδάκη, 

Κανόνες, σ. 260, άρ. 28. 

4. Βλ. καί Άθ. Κομίνη, ενθ’άνο^τ., σ. 26. 
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Ποιητής: Φώτιος 
δΐιΐ3ΐί. £Γ. 783, Π·. 162Μ67 

110. <Τή αύτή ήμερα.Έτερος> κανόιν του οσίου πατρος ήμών 
Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς- Σώσον, Νικόλαε, δυσχερών 

εκ κινδύνων> 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζευσας 
Άρχ.: ΣαΤς μου λαμπρύνας την ψυχήν | μαρμαρυγαΐς1 

δ 111311:. £ΐ·. 787, ίϊ. 96ν-99 

111. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών του άγ. Νικολάου φέ¬ 

ρων άκροστιχίδα τήνδε· Άλφάβητος, χωρίς των θεοτο¬ 

κίων. 
Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζευσας 
Άρχ.: Άγίασόν μου το σώμα | καί τήν ψυχήν 

δΐιΐ3ϋ. £γ. 798, ίΐ. 144ν-146ν 

112. <Άνευ ήμέρας.> Κανών παρακλητικός εις τον όσιον πα¬ 

τέρα ήμών Νικόλαον, <ού ή άκροστιχίς έν τοΐς θεοτο¬ 

κίοις· Νικολάον>. 

Ήχος πλ. β'. Κυματι θαλάσσης 
Άρχ.: Πάτερ θεοφόρε, πατέρων άκρότης, 

Ποιητής: Νικόλαος 
δίιιβίι. £Γ. 820, ίΤ. 44-51ν 

113. Τή ζ'. Κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενος 

Ή) ζ'· 
Ήχος πλ. β'. Βοηθός και σκεπαστής 
Άρχ.: Ή Θεόν ύπερφυώς | σαρκί τεκουσα εις σωτηρίαν 

(σύν β' ωδή) 

δ 111311. £ΐ\ 782, £Γ. 64ν-70· 785, Η. 177-180 (άνευ β' 

ωδής) 

1. Τα άρχικά των τροπαρίων άνά ωδήν είναι: 

α' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΣΩΣΟ | ΙΚΟ | ΝΕΔ | ΤΣΧ | ΕΕΡ | ΝΚΚ | ΓΔΑ | ΝΩΝ. 

Τον αύτόν κανόνα κατέγραψε καί ή Έλ. Παπαηλιοπούλου-Φωτο- 

πούλου, ένθ’άνωτ., σ. 119, άρ. 326 εκ των κωδίκων \Γΐιι<ίοΓ». ΤΗβοΙ. §γ. 148, 

ίΓ. 152-153ν καί Υ&Ι. Κβ§. £Γ. 64, Η. 103-105ν (μέ άκροστιχίδα· Σώζε, Νικό¬ 

λαε, δυσχερών εκ κινδύνων). 
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114. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον. 

"Ηχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζενσας 
Άρχ. Πεποικιλμένη τώ κάλλει | των αρετών, | θεομήτορ 

άχραντε1, 

Ποιητής: Θεοφάνης 
δίηαΐΐ. §τ. 782, ίΐ. 79-81 

115. Τω Σαββάτω. Κανών εις την ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλ¬ 

λόμενος τω Σαββάτω, φέρων ακροστιχίδα· Έκτον μέλος 

σοι προσφέρω, Θε τόκε. 

Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης 
’Άρχ.: Εύφημόν με δειξον, | πανάχραντε, σκεύος 

(συν β' ωδή) 

δίηβϊΐ. §τ· 785, ίΐ. 179ν-182· 796, ίΐ. 137-142 (Τή Γ' / 

και χωρίς την β' ωδήν). 

116. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών εις Προφήτας και 

Μάρτυρας. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπειρος πεζενσας 
’Άρχ.: Καταλαμπόμενοι θείαις μαρμαρυγαϊς2 

Ποιητής: Ιωσήφ (ό Στουδίτης;) 

8ίιΐ3Ϊΐ. £Γ. 779, ίΐ. 224-228· 787, ίΐ. 112-115 (άνωνύμως)· 
798, ίΐ. 150Μ52 (άνωνύμως) 

117. (Άνευ ήμέρας). Κανών εις τούς αγίους Αναργύρους Κο- 

σμάν και Δαμιανόν φέρων ακροστιχίδα κατ’ άλφάβητον, 

<έν δέ τοΤς θεοτοκίοις· Γεωργίον>. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζενσας 
Άρχ.: Άπ’άθανάτου πηγής με | σών δωρεών 

Ποιητής: Γεώργιος 
δίηαΐι. §τ. 820, Η. 171-178 

1. Τροπάριά τινα του κανόνος φέρονται ώς θεοτοκία εις κανόνας του 
Θεοφάνους έκδεδομένους εις τα έντυπα λειτουργικά βιβλία. 

2. Οί κώδ. 5π)3Ϊ{.. §τ. 787 και δίπαΐΐ. §γ. 798 παραδίδουν τον κανόνα 
άδέσποτον, ενώ 6 κώδ. δίιίΕΐΐ. §τ. 799 έν τή δεξιά ώα τού ί. 224 προσγράφει 
τον κανόνα εις τον Ιωσήφ. Όπωσδήποτε ό κάνουν δεν δύναται να άποδοθή εις 
Ιωσήφ τόν'Τμνογράφον. 

Ανέκδοτοι και έλλιπώς έκδεδομένοι κανόνες τής Παρακλητικής 85 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ ΒΑΡΕΟΣ ΗΧΟΤ 

118. Τή Κυριακή. Κανών άναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλνψε 
Άρχ.: Ξύλω παλάμας προσηλωθείς 
Βΐηαΐί. §Γ. 782, ίΐ. 104-106 

119. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Τω έκτινάζανπ Θεω 
Άρχ.: Τω άναστάντι έκ νεκρών | και συνεγείραντι 

8111311. £Γ. 782, ίΤ 110-113 

120. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Νενσει σον προς γεώδη 
Άρχ.: Κέκριται τού θανάτου ή τυραννίς1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιωάννης μοναχός 
3111311. £Γ. 776, ίΐ. 46-58 (άνωνύμως)· 794, ίΐ. 117Μ20 

(Ίωάννου μοναχού) 

121. <Τή αυτή ήμέρα.'Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Τω έκτινάξαντι Θεω 
Άρχ.: Τώ όλέσαντι Θεω ] τον νοητόν Φαραώ 

δίπαίΐ. §τ. 776, ίΤ. 46-59 

122. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών άναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλνψε 
Άρχ.: Βλέπων ό κτίστης την άνθρωπίνην ουσίαν 

8ίιΐ3ΐΐ:. £ΐ·. 779, Η. 229ν-230ν 

123. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών εις την αγίαν και θε¬ 

αρχικήν Τριάδα φέρων ακροστιχίδα τήνδε· Αινώ, Τριάς, σε 

τον μονάρχην δεσπότην. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλνψε 
Άρχ.: Άιδω, Τριάς, σε | θεαρχικήν τού σύμπαντος2 

8111311. §ν. 782, ίΐ. 118ν-121ν 

1. Έλλιπώς έκδεδομένος (άνευ β' ωδής) εις ΡεΚ 541-548. 

2. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 258, ά.ρ. 16 (Άρχ. όρθότερον: Άιδω 

Τριάδι θεαρχική τού σύμπαντος). 
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124. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών σταυροαναστάσιμος. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλυψε 
Άρχ.: Δύο πηγάς ήμΐν έν σταυρώ άνέβλυσε1 

8111311. §γ. 790, ΓΠ 285ν-288 

125. <Τή αύτη ημέρα. Έτερος> κανών ευχαριστήριος εις την 

ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλλόμενος τή Κυριακή, <ού ή άκρο- 

στιχ'ις έν τοΐς θεοτοκίοις· Κλήμεντος>. 

Ήχος βαρύς. Τω συντρίψαντι πολέμους 
Άρχ.: Ώς τερπνότατου ασμάτων | και ωδήν2 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Κλήμης 

δΐηβΐΐ. §γ. 785, Γί. 182-185· 782, ΓΓ. 126ν-129ν (άνευ β' 

ωδής). 

126. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός εις την 

ύπεραγίαν Θεοτόκον, ποίημα Φωτίου. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Δέσποινα Θεοτόκε, | τούς έπί σοι πεποιθότας3 

Ποιητής: Φώτιος (;) 

δίπ^ΐΐ. £Γ. 782, ΓΓ. 113ν-116ν 

127. Τή Β'. Κανών κατανυκτικός. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Νόμους σωτηριώδεις | καταλιπών του δεσπότου 

8ΪΠ3ΪΙ:. 3Γ. 779, Γί. 232-233ν 

128. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος τή Β', φέρων άκροστιχίδα’Ύμνοις γε¬ 

ραίρω την Θεητόκον κόρην. 

1. ’Ελλιπώς έκδεδομένος ώς «ποίημα Κοσμά μονάχου)) έν Ρ&ΙΙ 541- 

549. 

2. Ό κανών μερικώς έκδεδομένος εις Ρ3.Κ 595-601 (Τή Παρασκευή, 

άνωνύμως). 

3. Είς την έπιγραφήν του κανόνος ό καλλιγράφος έσημείωσε: Ποίημα 

Φωτίου. "Ομως ό κανών παραδίδεται άνακρόστιχος και τά άρχικά των τροπα¬ 

ρίων του άνά φδήν είναι: 

α' γ' ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΔΔΣΟ I ΣΗΥΗ I ΜΗΤΕ I ΗΟΗΣ I ΤΤΤΑ I ΑΤΤΑ I ΓΦΑΩ I ΤΕΟΣ. 
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Ήχος βαρύς. Τω έκτινάξαντι Θεω 
Άρχ.: Ύποπεσόντα τή φθορά | παρακοή1 

8ΐιΐ3ΐι. 785, Γί. 185ν-187ν· 790, Γί. 296^-299 (Τή Δ')· 

787, Γί. 134Μ37 (Τή ς') 

129. Τή Γ'. Κανών είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον 

Ήχος βαρύς. Τω συνεργήσαντί Θεω 
Άρχ.: Σοι τή μητρι του λυτρωτοΰ | ώς προξένω βοώμεν2 

(συν ωδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος 

δΐπΕίΐ. §ι\ 791, ΓΓ. 76-78ν· 776, Γί. 97ν-100 (άνωνύμως)· 

785, ΓΓ. 188-190ν (άνωνύμως)· 779, ΓΓ. 240ν-242 (Τή Δ', 

άνωνύμως και άνευ β' ωδής) και ΓΓ. 248-249' (Τή ς, 

άνωνύμως και άνευ β' ωδής) 

130. <Τή αύτή ημέρα. Έτερος> κανών είς τον άγιον Ίωάννην 

τον Πρόδρομον, <ού ή άκροστιχίς έν τοΐς θεοτοκίοις* 

Γεωργίου>. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.:Έδησας τάς έν νόμω | μεγαλορρήμονας γλώσσας 

Ποιητής: Γεώργιος 

δίηαΐΐ. §τ. 783, ΓΓ. 178ν-182 

131. Τή Δ'. Κανών παρακλητικός τής ύπεραγίας Θεοτόκου. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλυψε Φαραώ 
Άρχ.: Χαΐρε τό στόμα των προφητών 

(συν β' ωδή) 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 271, άρ. 95. Ό κανών έξεδόθη υπό 

Νικοδήμου Αγιορείτου (Θεοτοκάριον, σσ. 89-91) με την έπιγραφήν: «Τή 

Δευτέρα έσπέρας. Κανών είς την ύπεραγίαν Θεοτοκον. Ποίημα Κλημεντος. Ως 

όράται έν τοΐς ύστέροις θεοτοκίοις». "Ομως ή χειρόγραφός παραδοσις διασώ¬ 

ζει τον κανόνα με άκροστιχίδα είς βυζαντινόν δωδεκασυλλαβον, η οποία απου¬ 

σιάζει από την εκδοσιν του Νικοδήμου, καί χωρίς την άκροστιχίδα των ύστε¬ 

ρων τροπαρίων «Κλήμεντος». Έν τή έκδόσει του Νικοδήμου τά άρχικά των 

τροπαρίων άνά ωδήν είναι: 

α' γ' §' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΤΝΟ.Κ. | ΣΕΓ.Α. | ΑΩΗ.Μ.| ΝΤΟ.Ε. | ΗΗΕ.Ν.| | ΤΚΟ.Τ. | ΠΚΕ.Ο. | ΟΗΝ.Σ. 

2. Τροπάριά τινα του κανόνος έχουν έκδοθή, ώς συνολον όμως ό κανών 

είναι άνέκδοτος. 
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δίπΕίΐ. ξτ. 782, ίΐ. 136-139· 785, ΐΐ. 195ν-198 (Τη Ο* 

798, ΐΓ 172-174 (Τη ζ' και άνευ β' ωδής) (Ό κανών έχει 

την μορφήν χαιρετισμών εις όλους τους κώδικας) 

132. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών του άγιου Ίωάννου του 

Χρυσοστόμου, <ού ή άκροστιχίς· Ωιδην φέρω σοι έβδό- 

μην, χρνσονν στόμα. Ίωσήφ>. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Ώφθης ώραϊσμένος των αρετών ταϊς ίδέαις1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δΐηαΐΐ. §τ. 783, ίΐ. 182ν-186ν· 778, ΐΐ. 321ν-325 

133. Τή Ε'. Κανών τής ύπεραγίας Θεοτόκου* ποίημα Θεοφά- 

νους. 

Ήχος βαρύς. Τώ έκτινάξαντι Θεώ 
Άρχ.: Συ τήν πεσοΰσαν του Δαυίδ2 

Ποιητής: Θεοφάνης 

δΐηιιίΐ. £ΐ\ 782, ΐΐ. 145-147 

134. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών τών άγιων Αποστόλων, 

<ού ή άκροστιχίς* Μαθητάς υμνώ πανσόφους του δεσπό¬ 

του. 1ωσήφ>. 

Ήχος βαρύς. Πόντω έκάλυφε Φαραό) 

Άρχ.: Μόνον τον όντως όντα Θεόν ποθήσαντες3 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δΐηαΐΐ. βτ. 783, ΐΐ. 187-191* 793, ΐΐ. 234ν-239ν 

135. <Τή αύτή ημέρα.Έτερος> κανών του όσιου πατρός ημών 

Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς* Μέλος πέφυκεν έβδομον 
Νικολάω. Φωτίου>. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 

Άρχ.: Μύστα τών άπορρήτων| θεομακάριστε,4 

1. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 126, άρ. 95 (Τή ΙΓ' Νοεμβρίου). 

2. Τροπάριά τινα του κανόνος φέρονται ώς θεοτοκία κανόνων έκδεδομέ- 

νων εις τά έντυπα λειτουργικά βιβλία. 

3. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σσ. 197-198, άρ. 440 (όπου έκ παρα¬ 

δρομής καταγράφεται ή αρχή. Μόνον τον όντα θεόν ποθήσαντες) καί Τωμα¬ 

δάκη, Κανόνες, σ. 260, άρ. 29. 

4. Βλ. καί Άθ. Κομίνη, ένθ’άνωτ., σ. 26. 
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Ποιητής: Φώτιος 

δίη&ΐι. §ν. 783, Η. 187-191 

136. Τή ζ'. Κανών παρακλητικός εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον 

φέρων ακροστιχίδα* Αυτή δέησις έβδομη τη Παρθένω. 

<Ίωσήφ>. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Άδοντα, Θεοτόκε, | τά μεγαλεΐά σου πόθω 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 

δίηαίι. §τ. 782, Π*. 154-157 

137. Τώ Σαββάτω. Κανών εις τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον ψαλ¬ 

λόμενος τω Σαββάτω, φέρων ακροστιχίδα* Σών οίκετών, 

Πάναγνε, τάς λιτάς δέχου, έν δέ τοΐς θεοτοκίοις* Γεωρ¬ 

γίου. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Σώματος ό γινώσκων | τό ασθενές1 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Γεώργιος 

δΐηΜί. £Γ. 785, ίΓ 198-200ν* 782, ΐΐ. 162ν-165 (άνευ β' 

ωδής καί άκροστίχου) 

138. <Τή αυτή ημέρα.Έτερος> κανών εις Προφήτας καί Μάρ¬ 

τυρας. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Νεΰσον ημάς σωθήναι | ό καθυπείκειν διδάξας 

δίηΗίι. 8Γ. 779, ίΐ. 250ν-258ν· 798, ίΐ. 173ν-175ν 

139. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις τον άγ. μεγαλομάρ¬ 

τυρα Θεόδωρον υπό ακροστιχίδα* Δέχου παρ ημών έβδό- 

μην ωδήν, μάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη 
Άρχ.: Δήμοις τών άθλοφόρων | συναριθμούμενος 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δΐΐΜίι. 779, ίΐ. 248ν-250ν 

1. Βλ. καί Τωμαδάκη, Κανόνες, σ. 271, άρ. 98 (άνωνύμως). Ο κα¬ 

νών έξεδόθη έλλιπής κατά τήν β' ωδήν ύπό Ε. Ροΐΐίβη, ϋη ΤΙιεοΙοϋ&Γΐοη 

ΜΒΓοΐβηο..., ένθ’άνωτ., σσ. 185-195. 
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΤΟΤ ΠΛ. Δ' ΗΧΟΤ 

140. Τή Κυριακή. Κανών άναστάσιμος. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη την ατομον 
’Άρχ.: Έν ξύλω αίμα | σωτήριον έσταξεν 

δίιι&ίΐ. §τ. 779, ίΤ. 256-257 

141. <Τή αυτή ήμερα. Έτερος> κανών αναστάσιμος. 

Ήχος πλ. δ'. Άισωμεν τω Κνρίω [ τω διαγαγόντι 
’Άρχ.: Πάλαι διά Μωσέως ύψωσας 

(συν β' ωδή) 

δϊηαΐΐ. §τ. 776, ££. 60-77· 782, ίΤ. 182ν-184 (ανευ β'ωδής) 

142. <Τή αύτή ήμερα.>Έτερος κανών άναστάσιμος. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
’Άρχ.: Την παντοδύναμον Χρίστου θεότητα1 

(συν β' ωδή) 

δΐηαίι. &γ. 776, ίΓ. 60-77 

143. <Τή αύτή ήμερα.Έτερος> κανών εις την ύπεραγίαν Θεο¬ 

τόκον ψαλλόμενος τή Κυριακή, <ού ή άκροστιχίς έν τοΐς 

θεοτοκίοις· Κλήμεντος>. 

Ήχος πλ. δ'. Άισωμεν ωδήν τω Θεω 
Άρχ.: Δεύτε μυστικώς, άδελφοί, 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Κλήμης 

δίωίι. βτ. 785, Η. 201-202ν 

144. <Τή αύτή ήμερα. Έτερος> κανών έγκοιμιαστικός εις την 

ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας 

Άρχ.: Ό πάντων των οντων δημιουργός | διά σωτηρίαν2 

δίιΐ3ΐΐ. £Γ. 782, Η. 184ν-188 

1. Ό κανών έκδεδομένος χωρίς την β' φδήν έν Ρ&Κ 624-631 ώς ποίη¬ 

μα Ίωάννου του Δαμασκηνού. 

2. Τροπάριά τινα τού κανόνος έχουν χρησιμοποιηθή ώς θεοτοκία εις 

κανόνας έκδεδομένους εις τά λειτουργικά βιβλία. Ώς ένιαΐον σύνολον ό κανών 

είναι ανέκδοτος. * 

•[45. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος κανών τής ύπεραγίας Θεοτόκου 

παρακλητικός. 

Ήχος πλ. δ'. Άισωμεν φδην τω Θεω τω εκ πίκρας 
Άρχ.: Άλλην κραταιάν οί πιστοί | καταφυγήν ούκ ίσμεν 

(συν β' ωδή) 

δίιΐ3ΐΐ. £Γ. 776, Η. 137Μ43 

146. Τή Β'. Κανών κατανυκτικός. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας ώσεϊ ξηράν 
Άρχ.: Φωτός σου ταΐς θείαις μαρμαρυγαΐς 

δΐιΐ3ΐΐ. 779, Γί. 259-260ν 

147. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών εις την αγίαν καί θε¬ 

αρχικήν Τριάδα <φέρων ακροστιχίδα· Δϊς όκτάκις μέλπω 

σε την θεαρχίαν>. 

Ήχος πλ. δ'. Σταύρον χαράξας Μωσής 
Άρχ.: Δαυίδ ό θειος ήμΐν I έξαρχέτοι λόγου1 

8ίη3Ϊΐ. 6Γ. 782, ίΐ. 192ν-196 

148. Τή Γ'. Κανών κατανυκτικός. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 

Άρχ.: Προ έωσφόρου ό έκλάμψας Κύριος 

δίη&ίϊ. §γ. 779, ίΐ. 285-287 

149. <Τή αύτή ήμέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός τής 

ύπεραγίας Θεοτόκου. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας 
Άρχ.: Ή πάντων κτισμάτων ύπερφερής, | ή όντως σοφία 

(συν β' ωδή) 

8ΐη3ίι. §τ. 782, Η. 204-209 

150. <Τή αύτή ήμέρα.Έτερος> κανών εις την Δέσποιναν παρα¬ 

κλητικός. 

Ήχος πλ. δ'. Άισωμεν ωδήν τω Θεω 
Άρχ.:"Υμνον έκ στομάτων οίκτρών, ] θεοκυήτορ, δέχου 

(συν β' ωδή) 

δίη3ΐι. £ΐ\ 779, Η. 262-265· 785, ίΤ. 215-220 (Τή ς'). 

1. Βλ. καί Τιυμαδάκη, Κανόνες, σ. 258, άρ. 20. 
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151. ·'Τή αύτ*7) ημέρα. Έτερος> κανών του άγ. Ίωάννου του 
Προδρόμου. <ού ή άκροστιχίς έν τοΐς Οεοτοκίοις* Γεώρ¬ 

γιον/. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράϊ’ ώοώώσας 
Άρχ.: Έν γη την έξ ύψους ανατολήν 
Ποιητής: Γεώργιος 

δίηβίι. 783, ίΤ. 202ν-206ν 

152. <Ί ή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών εις τον άγ. Ίωάννην 
τον Πρόδρομον φέρων ακροστιχίδα· Έν όγδόω μέλει, σε 
μέλπω, Πρόδρομε* <έν δέ τοΐς Οεοτοκίοις* Φι/.όθεος>. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
Άρχ.: Έγκωμιάζειν έγκωμίοις, Πρόδρομε1, 

Ποιητής: Φιλόθεος 

δίπίΐίΐ. §γ. 779, ΓΓ. 265-267* 785, ΓΓ. 65-66ν· 782, ίϊ. 200-204 

153. Τή Δ'. Κανών παρακλητικός είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
Άρχ.: Τό Θεοτόκον σε κηρύττειν, άχραντε2, 

Ποιητής: Θεοφάνης 
δίηαΐΐ. £ΐ*. 782, ίΤ.212ν-216 

154. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών του άγ. Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου, <ού ή άκροστιχίς* Την όγδόην δέησιν, ώ 
μάκαρ, δέχον. Του Ίωσήφ>. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδευσας 

1. Είς την έπιγραφήν του κανόνος είς μέν τον δίηβΐΐ:. £Γ. 782 ανα¬ 

γράφεται Θεοφάνους, είς δέ τον 8ϊηαίΙ. £Γ. 785 Ιωσήφ. Όμως είς άμφοτέρους 

τους κώδικας ή άκροστιχίς των θεοτοκίων είναι ΣΟΕΘΟΛΙΦ (=Φιλόθεος). Έν 

τω δΐπαΐΐ. £Γ. 779 τά αρχικά των θεοτοκίων είναι ΣΟΜΘΟΛΙΕ. 

2. Έν τή αριστερά ώα του Γ. 212ν σημειουται* Θεοφάνους. Τον κανόνα 

έδημοσίευσε έλλιπώς ό Νικόδημος Αγιορείτης (Θεοτοκάριον, σσ. 101-103). 

Έν τή έκδόσει του Νικοδήμου τά άρχικά των ύστερων τροπαρίων δίδουν τό 

όνομα Θεοφάν[ο]<η>ς. Έν τή αύτή έκδόσει τά άρχικά όλων των τροπαρίων του 

κανόνος είναι: ΑΛΤ.Θ. 1 ΠΡΣ.Ε. | ΣΝΔ.Ο | ΣΤΤ.Φ.| ΟΗΗ.Α. | ΝΣΓΤ.Ν. | ΘΗΑ. 

Ο. | ΤΤΑ.Σ., ένω είς τον κώδικα: ΤΩΣ.Ν. | ΝΡΑ.Σ. | ΜΩΘ.Ν. | ΑΩΑ.Ο | ΕΩΚ. 

Κ. | ΙΝΛ.Α. | ΦΛΙ.Ν. [ ΝΡΡ.Σ. Ό κανών άπεδόθη είς Ίωάννην Δαμασκηνόν 

ύπό Σωφρ. Εύστρατιάδου, Ό άγιος Ίο^άννης ό Δαμασκηνός καί τά ποιη¬ 

τικά αύτοϋ έργα, Νέα Σιών 27, 1932, σ. 33. Βλ. καί Νέα Σιών 43, 1948, σ. 

131. 
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’Άρχ.: Ταΐς καθαρωτάταις σου προσευχαΐς κάθαρον1 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 
5ίη3ίΐ. £Γ. 783, ίΊ. 207-212* 778, ΓΓ 361-368ν· 820, ΓΓ 
62ν-68 

155. Τή Ε'. Κανών είς την ύπεραγίαν Θεοτόκον. 

Ήχος πλ. δ'. Τω έκτινάξαντι έν θαλάσση 
’Άρχ.: Τήν άληθή τού Θεού μητέρα2 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Ιγνάτιος 

δίη&ίΐ. £ΐ*. 791, ΓΓ 78ν-81* 776, ΓΓ. 100-104, (άνωνύμως)· 

785, Η. 212ν-215 (άνωνύμως)* 820, ΓΓ 15ν-21ν (Τή Δ', 

άνωνύμως καί άνευ β' ωδής)* 787, ίΤ. 160-163 (Τή ζ', 

άνωνύμως καί άνευ β' ωδής) 

156. <Τή αυτή ημέρα. Έτερος> κανών παρακλητικός είς τήν 
ύπεραγίαν Θεοτόκον φέρων ακροστιχίδα τήνδε* Συ Χρι¬ 

στόν, αγνή, τω λόγω δίδον πέρας* <έν δέ τοΐς θεοτοκίοις* 

Γεωργίου>. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
Άρχ.: Σοφία θεία καί συνέσει, Κύριε, | 6 πλαστουργήσας 
ήμάς 

(συν β' ωδή) 

Ποιητής: Γεώργιος 

5111311. £Γ. 782, ΓΓ 223-227 

157. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών των αγίων Αποστόλων 
φέροιν άκροστιχίδα* Θείοις μαθηταϊς έσχατον πλέκω μέ¬ 

λος. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη τήν άτομον 
Άρχ.: Θεία μεθέξει τον νουν φωτιζόμενοι3 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 
8Ϊ113ΪΙ. £1*. 783, ΓΓ 211ν-215 

1. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ίοισήφ, σ. 126, άρ. 96 (ΙΓ' Νοεμβρ.). 

2. Τον κανόνα, έλλιπή κατά τήν β' φδήν, έξέδωσε ή Ε. ΡοΙΙΐβΓΪ, ΙΙη 

ΤΗβοΙοβ&τΐοη Μ&Γβΐ&ηο..., σσ. 197-207. Ή ΡοΙΙΐβΓΪ προσέγραψε μετ’ έπιφυλά- 

ξεως τον κανόνα είς τον Άνδρέαν Κρήτης βασιζόμενη είς τήν ένδειξιν του κώδ. 

«Άνδρέου». 

3. Βλ. καί Τίυμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 199, άρ. 450. 
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1Γ)8. <Τή αύτή ήμέρα. "Ετερος> κανών του αγίου Νικολάου 
ε/ων ακροστιχίδα· Οντας όγδοος εις Νικόλαον κρότος. 

Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Άσωμεν τω κνρίω ! τω διαγαγόντι 
’Λρχ.: "Οσιός τε και πράος, | πάτερ, άναδέδειξαι, Νικόλαε, 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 
8ίη31ΐ. βτ. 779, ΓΓ. 272ν-274 

159. <Τή αύτη ήμερα.Έτερος> κανών του οσίου πατρός ημών 
Νικολάου, ού ή άκροστιχίς· Τον Θερμόν υμνώ προστάτην 
Νικόλαον. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
Άρχ.: Ταις Ιεράις ώς ίερεύς, Νικόλαε, χοροστασίαις1 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δίιωίι. &·. 787, ΓΓ. 157-160 

160. <Τή αυτή ήμέρα.Έτερος> κανών του όσιου πατρός ημών 
Νικολάου, <ού ή άκροστιχίς· Δέξαι τον ύμνον τοντον όγ¬ 

δοον, πάτερ. Φωτίον>. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραό) 

Άρχ.: Δέχου τον ύμνον, ιερέ Νικόλαε,2 

(συν β' ωδή έκπεσούση) 

Ποιητής: Φώτιος 
5ίηβίΐ:. 8Γ. 783, ΓΓ. 212-215 

161. <Τη αυτή ήμέρα. Έτερος> κανών εις τον όσιον πατέρα 
ημών Νικόλαον, <ού ή άκροστιχίς* Είς Νικόλαον ύμνος 

Ιεοώτατος>. 

Ήχος πλ. δ'. Υγρόν διοδενσας ό)αε'ι ξηρόν 
Άρχ.: Έκ ρίζης έβλάστησας εύσεβοΰς3 

δίπΕίΐ. ρ*. 798. ΓΓ. 199ν-201 

1. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 131, άρ. 116 (ζ' Δεκ.). 

2. Βλ. την καταγραφήν τής ακροστιχίδας και είς ’ΛΟ. Κομίνη, ένϋ’ 

άνωτ., σ. 26. X) κώδ. δέν διασώζει την β' ωδήν και έν τροπάριον τής η' ωδής, 

ενώ του προτελευταίου τρυπ. τής θ' ωδής παραδίδει μόνον τον πρώτον στίχον. 

Τά αρχικά των τροπ. άνά ωδήν είναι: 
α' ' β' γ' ' δ' ε' ζ' ζ' η' θ' 

Δ ΕΞ Λ | <ΙΤθΝ> | ΤΜΝΟ | ΝΤΟΤ* | ΓΟΝΟ ΓΔΟΟ ΝΙΙΑΤ | Κ<Ρ>ΦΩ | ΊΊΟΤ. 
3. 'Ο κώδ. παραδίδει τον κανόνα άδέσποτον καί άνευ φραστικής τίνος 
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162. Τή ζ'. Κανών εγκωμιαστικός είς τήν ύπεραγίαν Θεοτό¬ 

κον. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 
Άρχ.: Ό συνυπάρχων τω πατρί καί πνεύματι | καί συν- 

αΐδιος1 

δΐιΐ3ΐι. £Γ. 782, ΓΓ. 235ν-238ν 

163. Τω Σαββάτω. Κανών είς Προφήτας καί Μάρτυρας. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας 
Άρχ.: Προφήται προήγγειλαν τήν φρικτήν | σου οικονο¬ 

μίαν 
δίπωΐ. %τ. 779, ΓΓ. 281-282ν· 787, ΓΓ. 163-165ν 

164. <Άνευ ήμέρας.> Κανών είς τον κύριον ήμώνΊησοΰν Χρι¬ 

στόν υπέρ έπιόντων πειρασμών <φέρων ακροστιχίδα· Δέη- 

σιν οίκτράν προσδέχον, Θεόν Λόγε. Ίωσήφ>. 

Ήχος πλ. δ'. Λσωμεν τω κνρίω 
Άρχ.: Δέσποτα πανοικτίρμον, | δός ήμΐν βοήθειαν2 

Ποιητής: Ιωσήφ όΎμνογράφος 

δίπΗίΐ. ρ*. 820, ΓΓ. 87ν-92ν 

165. <Άνευ ήμέρας.> Κανών είς τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον υπέρ 

βασιλέως καί λαού έν ήμερα πολέμου. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 

άκροστιχίδος, ένω τά τροπάρια τής θ' ωδής (Γ. 201) έχουν γραφή υπό άλλης χει- 

ρός. Ό κανών ύπέστη άλλοιώσεις λόγω τής προσθαφαιρέσεως τροπαρίων μέ 

αποτέλεσμα τήν έξαφάνισιν τής αρχικής άκροστιχίδος, όπως φαίνεται άπό τά 

αρχικά των τροπαρίων: 

α' γ' δ' ε' ζ' ζ' η' θ' 

ΕΙΣ.Σ. | ΝΚΛ.Δ. | ΟΩΟ.Α.| ΑΕΟ.Μ. | ΕΩΤ. ,| ΕΡΩ.Π.| ΙΗΟ.Ι. | ΤΟΣ.Ω. 

Τον κανόνα μετά τής ιαμβικής 12συλλάβου άκροστιχίδος κατέγραψε διά 

τήν 6 Δεκ. ό Άθ. Κομίνης έν ΑΗΟ IV, 1976, σ. 787, ύποσ. 1, έκ των κωδί¬ 

κων ν»ι. §Γ. 2309, ΓΓ. 76-79, Ρ&ίπι. 197, ΓΓ. 25ν-29, δΐηωΐ. 583, ΓΓ. 36ν- 

38 καί δδόώΐ. 207, ΓΓ. 16ν-18ν. ΉΈλ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, 

Ταμεΐον..., σ. 120, άρ. 330 κατέγραψε τον κανόνα ώς έργονΊωάννου καί προσ¬ 

έθεσε τον κώδ. ΛΊγκΙοΙ). ΤΗβοΙ. ^τ. 148, ΓΓ. 154-155ν. 

1. Είς τά έντυπα λειτουργικά βιβλία έχουν έκδοθή μερικά τροπάρια του 

κανόνος ώς θεοτοκία άλλων άσματικών κανόνων. 

2. Βλ. καί Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 202, άρ. 465. 
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Άρχ.: Ό έν πολέμοις κραταιός Θεός ημών1 

δίιι&ϋ. £Γ. 820, Η*. 104Μ11 

166. <’Ανευ ήμέρας.> Κανών εις τον άγ. Παντελεήμονα παρα¬ 

κλητικός εις άσθενοΰντας φέρων ακροστιχίδα· Ώιδην δε- 

χο ίο τήνδε, Παντελεήμον. <έϊωσήφ>. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ 

Άρχ.:Ώς δωρεών του παναγίου Πνεύματος2 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 
δ*ΐ3*. §τ. 820, ££. 178-186 

167. <’Άνευ ήμέρας.> Κανών τών άγ. Τεσσαράκοντα μαρτύ¬ 

ρων <φέρων ακροστιχίδα1 Ώιδην προσοίσω τοϊς άθληταΐς 
όγδόην. Ίωσήφ>. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη την άτομον 
Αρχ.: Ώς τω μεγάλω φωτί παριστάμενοι3 

Ποιητής: Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 
8Ϊ113ΪΙ. §Γ. 820, Η. 193ν-200ν 

168. <Άνευ ημέρας.> Κανών παρακλητικός τών Αγίων Πάν¬ 

των. 

2. Τον αυτόν κανόνα διασώζει και ό κώδ. Λαύρας Γ 11, £. 80ν, όπως 

σημειώνει ό Σωφρ. Εύστρατιάδης εις Θεολογίαν 7, 1929, σ. 280. 

3. Προς τιμήν του άγ. μεγαλομ. Παντελεήμονος ό Ιωσήφ ό'Τμνογράφος 

συνέθεσε όκταηχίαν έκδοθεΐσαν υπό Παντελεήμονος Λαυριώτου, Κανόνες 

κατ’ήχον εις τον άγιον Μεγαλομάρτυρα και ιαματικόν Παντελεήμονα ποιηθέν- 

τες υπό Ιωσήφ του Ύμνογράφου, Άγιορειτική Βιβλιοθήκη 2, 1937-1938, σσ. 

111-129. Περί του έλλιπώς έκδοθέντος κανόνος του δ' ήχου βλ. τάς παρατηρήσεις 

τήςΈλ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, Ταμεΐον..., σ. 256, άρ. 798 και 

ύποσημ. αυτόθι ύπ’άρ. 690. Ό παρών κανών του πλ. δ' ήχου δεν ανήκει εις την 

δημοσιευθεΐσαν όκταηχίαν. Βλ. και Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σσ. 180-181. 

1. Έκ τής άκροστιχίδος τοΰ παρόντος κανόνος διαπιστουται ότι ό Ιωσήφ 

ό Ύμνογράφος συνέθεσε όκταήχους κανόνας προς τιμήν τών έν Σεβαστεία άγ. 

τεσσαράκοντα μαρτύρων. ΕΙς έξ αυτών είναι ό παρών κανών. Έτερον κανόνα 

τοΰ δ' ήχου, ανέκδοτον καί αυτόν, καί με ακροστιχίδα Αινώ, δεκάς, σε τετρα- 
πληθή μαρτύρων, Ιωσήφ, ειχον καταγράψει παλαιότερον, βλ. Τωμαδάκη,Ιω¬ 

σήφ, σ. 148, άρ. 200 (τή Θ' Μαρτίου), ενώ ήΈλ. Παπαηλιοπούλου-Φω- 

τοπούλου, Ταμεΐον..., σσ. 174-175, άρ. 525 έπεσήμανε τον κανόνα τοΰ πλ. 

β' ήχου, ομοίως άνέκδοτον καί μέ άκροστιχίδα- Έκτην προσανδώ μάρτνσι με¬ 
λωδίαν. Ιωσήφ. 

Ανέκδοτοι καί έλλιπώς έκδεδομένοι κανόνες τής Παρακλητικής 97 

Ήχος πλ. δ'. Άισωμεν ωδήν τω Θεω τω έκ πίκρας 
Αρχ.: Δέσποτα Χριστέ ό Θεός, | ή απαρχή τών όλων 

(συν β' ωδή) 

8ΐιΐ3ΐΐ. §γ. 776, ££. 151-159 

Έπίμετρον 

Εις τον προηγούμενον κατάλογον δεν συμπεριλαμβανονται οι εις 

τάς έντύπους Παρακλητικάς έκδεδομένοι κανόνες Ιωσήφ του 1 μνο- 

γράφου, τών οποίων έχει έκπέσει ή β' ωδή. Εις τήν περί Ιωσήφ του 
Ύμνογράφου μονογραφίαν εϊχον καταγράψει έν ύποσημειωσεσι κώδι¬ 

κάς τινας τής Κρυπτόφέρρης καί τοΰ Βατικανού, οί όποιοι διασώζουν 
τάς περισσοτέρας άπό τάς ωδάς αύτάς. Κατωτέρω προσθέτω καί τά 

σιναϊτικά χειρόγραφα, εις τά όποια ένετοπισα τοιαυτας φδας. 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΤ Α' ΗΧΟΤ 

169. Τή Πέμπτη. Κανών τοΰ άγιου Νικολάου, ού η ακροστιχις· 

Σοί, Ν<ικόλ>αε, πρώτον εισφέρω μέλος. Εγώ Ιωσήφ. 

δίιιαΐΐ. §γ. 779, Γ. 66Γ"ν (Τωμαδάκης,Ιωσήφ, σσ. 187- 

188, άρ. 390) 

170. Τή Παρασκευή. Κανών σταυρουσιμος, ού ή ακροστιχις· 
ΐίάθο<ς το σ>επτδν αίνέσω τον δεσπότου. Ό Ιωσήφ. 

8111311. £Γ. 779, £. 68ν· 780, ί. 54ν· 783, ££. 23ν-241’· 790, 

Γ. 142Γ_ν· 793, £. 35Γ_ν (Αύτόθι, σ. 188, άρ. 391) 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΤ Β' ΗΧΟΤ 

171. Τή Τρίτη. Κανών κατανυκτικός, ού ό άκροστιχίς· ΈμοΚς 

όδυ>ρμοΐς χώραν, ώ σώτερ, νέμοις. Ιωσήφ. 

8ίιΐ3*. £Γ. 779, £. 85ν· 783, Η. 38ν-39ι'· 793, ££. 52ν-53Γ 

(Αύτόθι, σ. 189, άρ. 395) 

172. Τω Σαββάτω. Κανών εις Πάντας τούς Αγίους, ού ή άκρο¬ 

στιχίς· Δουλ<οις ε>παινον γνησίοις Θεόν φέρω.Ό Ιοοσήφ. 

81113*. §γ. 783, £. 59Γ"ν· 781, ί*. 84Γ· 783, £. 79*"ν (Αύτόθι, 

σ. 190, άρ. 402) 
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ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΤ Γ ΗΧΟΥ 

173. Τη Δευτέρα. Κανών κατανυκτικός, ου ή άκροστιχίς· Έγ- 

κλ<.ημάτ>ων πολλών με κονφισον, Λόγε. Τοϋ Ιωσήφ. 

δΐηαΐι. £γ. 779, Γ. 120™· 783, £. 64ν (Αυτόθι, σ. 190 

άρ. 404) 

174. Τη Τρίτη. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς* ΕμοΚς 
στε>ναγμοϊς πρόσχες, ώ Θεόν Λόγε. Ιωσήφ. 

δΐηώ. §τ. 783, £. 69Γ (Αυτόθι, σ. 191, άρ. 405) 

175. Τη Πέμπτη. Κανών του άγ. Νικολάου, ου ή άκροστι- 

χίς· Τρίτ<ψ δε>ησιν προσφέρω Νικολάω. Έγώ δ Ιω¬ 
σήφ. 

δίη3ΐΐ. §τ. 791, ίΐ. 21ν-22Γ (Αύτόθι, σ. 191, άρ. 407) 

176. Τω Σαββάτω. Κανών εις Πάντας τους Αγίους, ου ή άκρο- 

στιχίς· Μνστ<αις π>ροσοίσω τοϋ Θεόν θειον μέλος. Ιω¬ 
σήφ. 

δίηαϊι. ^γ. 783, £. 90*·· 781, ί. 156™· 793, £. 116ν (Αύτό¬ 

θι, σ. 192, άρ. 410) 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ Δ' ΗΧΟΥ 

177. Τη Τρίτη. Κανόιν κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς· Κα- 

θα<ρτικ>οΐς με δάκρνσιν πλϋνον, Λόγε. Ιωσήφ. 

δίηωί. ξΓ. 779, £. 151Γ· 783, £. 101Γ· 793, ££. 130ν-131ν 
(Αύτόθι, σ. 192, άρ. 412) 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΛ. Α' ΗΧΟΥ 

178. Τη Δευτέρα. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς· Τον 
π<ολλά> σοι πταίσαντα οϊκτειρον, Λόγε. Ιωσήφ. 

δΐπίΐϋ. 779, £. 176ν· 780, ££. 114ν-115Γ· 783, (£. 117ν- 

118γ' 793, ίΤ. 160ν-161ν (Αύτόθι, σ. 193, άρ. 419) 

179. Τη Τρίτη. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς· 72α- 

σ<μόν ή>μϊν, Χριστέ, πταισμάτων δίδον. Ιωσήφ. 

δΐη&ΐΐ. §τ. 779, ί. 179ν· 783, £. 132Γ· 793, ££. 165ν-166Γ 
(Αύτόθι, σ. 194, άρ. 420) 

Ανέκδοτοι και έλλιπώς έκδεδομένοι κανόνες της Παρακλητικής 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΛ. Β' ΗΧΟΥ 

180. Τή Τρίτη. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς· Λν- 

τροΚτά Χρ>στέ, κούφισαν με πταίσματος. Ιωσήφ. 

δίηβίι. §γ. 779, Γ. 200Γ"ν· 783, ££. 154ν-155ρ· 793, ίΐ. 

192ν-193Γ (Αύτόθι, σ. 195, άρ. 428) 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΒΑΡΕΟΣ ΗΧΟΥ 

181. Τή Δευτέρα. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς· 

Έμον<ς στε>ναγμονς προσδέχον, Θεοϋ Λόγε. Ιοισήφ. 

δίηαίι. §γ. 779, £. 235Γ· 783, £. 178Γ· 793, £. 218Γ ν (Αύτό¬ 

θι, σσ. 196-197, άρ. 435) 

182. Τή Τρίτη. Κανών κατανυντικός, ού ή άκροστιχίς· Κα- 

θα<ρτικ>οϊς με δάκρνσιν, σώτερ, πλϋνον. Ιωσήφ. 

δίηαίΐ. 0Τ. 738, ££. 178ν-179Γ· 793, ££. 223ν-224Γ (Αύτόθι, 

σ. 197, άρ. 436) 

ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΠΛ. Δ' ΗΧΟΥ 

183. Τή Τρίτη. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχίς* Πλή¬ 

ρωμα, Χ>ριστέ, των δδνρμών μον δέχου. Ιωσήφ. 

δίιΐίΐίΐ. §Γ. 783, ££. 202ν-203Γ· 798, ίΐ. 187ν-188Γ (Αύτόθι, 

σσ. 198-199, άρ. 445). 
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65. Τέταρτος οΰτος εις Θεόδωρον κρότος. Ιωσήφ 79 

66. Τέταρτος ύμνος τώ καλώ μευ προστάτη. Φωτίου 74 

67. Τήν όγδόην δέησιν, ώ μάκαρ, δέχου. Του Ιωσήφ 154 

68. Τον θερμόν ύμνώ προστάτην Νικόλαον. Ιωσήφ 159 

69. Τον π<ολλά> σοι πταίσαντα οίκτειρον, Λόγε. Ιωσήφ 178. 

70. Τού αθλίου Νικηφόρου 48 

71. Τούς αίτοΰντάς σε σώζε, ώ Θεοτόκε 107 

72. Τούς προσκαλουμ,ένους σε σώζε, Παρθένε. Ιωσήφ 54 

73. Τούς τού Λόγου μ,αθητάς εύφημεΐν θέμις 10 

74. Τούς φωτοειδεΐς αΐνέσοί Χριστού φίλους. Ό Ιωσήφ 51 
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73. ί ρίτ<ην δέ.^/,σιν προσφέρω Νικολάω. Έγώ ό Ιωσήφ 175 

70. Τρίτην φέρω σοι, παμμάκαρ, μελωδίαν. Ιωσήφ 50 

77. Τρίτον σε μέλπω τον μονάρχην δεσπότην 36 

78. Των δυσχερών ρύσαί με, μήτερ τού Λόγου 69 

79. "Υμνοις γεραίρω την Θεητόκον κόρην 128 

80. Φερώνυμόν σε του Θεού δώρον σέβω. Ιωσήφ 17 

81. Φιλόθεος 152 

82. Ψωνάς δέχοιο προσφύγων σών, παμμάκαρ. Ιωσήφ 25 

83. Ώιδήν δέχοιο τήνδε. 1 Ιαντελεήμον. Ιωσήφ 166 

84. Ώιδήν προσυίσω τοϊς άΟληταΐς όγδόην. Ιωσήφ 167 

85. Ώιδήν φέρω σοι έβδόμην, χρυσοΰν στόμα. Ιωσήφ 132 

III. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

Αγίας Τριάδος 21, 36, 60, 102, 123, 147 

Αγίων Πάντων 168, 172, 176 

Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού 117 

Αναστάσιμοι-Σταυροαναστάσιμοι-Σταυρώσιμοι 1, 18, 19, 20, 37. 38, 39, 

57, 58, 80, 81, 82, 96, 97, 98, 118, 119, 120. 121, 122, 124, 140, 141, 142, 

170 

Αποστόλων 10, 30, 51, 73, 91, 108, 134, 157 

Ασωμάτων 42, 61, 62 

Επιδρομής εχθρών 35 

Θεοδώρου 17^ 34, 56, 79, 95, 139 

Θεοτόκου 2, 4, 7, 8, 13, 14, 22. 23, 27. 28, 29, 31, 32, 40, 43, 44, 46, 48, 

49, 50. 54, 59, 63. 64, 67. 68. 69. 70. 72, 77, 78, 83, 85, 87, 88, 89, 94, 

100, 101, 103, 105, 106. 113, 114, 115, 125, 126, 128, 129, 131, 133, 136, 

137, 143, 144, 145. 149, 150, 153, 155. 156, 162, 165 

ΚατανυκτικοΙ (τοΰ’Ι. Χρίστου) 3, 5, 13. 41, 44, 61. 76, 84, 99, 127. 146, 148, 

164. 171, 173, 174, 177. 178. 179. 180, 181, 182, 183 

Κοιμηθέντων 16 

Κοσμά και Δαμιανού βλ. Αναργύρων 
Νικολάου 11, 52, 53, 74, 75. 92. 109, 110. 111, 112, 135, 158, 159, 160, 

161, 169, 175 

Παντελεήμονος 166 

Προδρόμου Ίωάννου 6, 25, 26, 45, 65, 66, 86, 104, 130, 151, 152 

Προφητών και Μαρτύρων 15, 33, 55, 116, 138, 163 

Σταυροαναστάσιμοι, βλ. Αναστάσιμοι 
Σταυρώσιμοι, βλ. Αναστάσιμοι 
Τεσσαράκοντα μαρτύρων 167 

Χριστού, βλ. ΚατανυκτικοΙ 
Χρυσοστόμου Ίωάννου 9, 47, 71, 90, 132, 154 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ I. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

Α ΡΚΟΡ03 ΌΕ ΕΑ ΕΕΤΕ ΏΕ 8ΑΙΝΤΕ-80ΡΗΙΕ: 
ΙϋΕΟΕΟΟΙΕ ΕΤ ΚΠΤΙΕΕ8 ΒΥΖΑΝΤΙΝ8, 

ΡΚΑΤΙΟϋΕδ ΜΟϋΕΚΝΕδ* 

7. Σα βίβ άβ 8αίηΐβ-5ορΚίβ. 

Α ηιιβίΐβ άαίε (Ιοϊΐ-οπ εβΙέΚρεΓ Ια Ιείε <Ίβ δαίιιίε-δορΙιϊβΡ Εη 
(Τ311ΪΓ65 ΙθΠηβδ, ςΐΐβΐ 6βνΓ3ΐΙ βίτβ, 311 11101118 8β1θ11 1η ρΓ3ΐίφΙ6 ιηοιίεπιε 61 

εοηίεηιροΐ'αΐηε, 1ε ]οιιτ 6ε Ια ραηβ£γή$ άβδ ε^ΐίδβδ άέάίέεδ 3 Ια 3α§εδδε 

(1ε ϋίειι? 

Ε3 φίβδίίοη δ’βδί ροδεε άαηδ Ια ΙίΐΙέΓαΙαί'ε ^τββφΐβ ηιο<1εηιε (Ιεριιίδ 
1971, ρ3Γ υηε εουτίε ηοΐΐεε άιι ΡΐΌίβδδειιτ άεαη Μ. ΡΗουηίουΙβδ άε 
ΓΙΙηίνεΓδίΙέ 6ε ΤΗεδδαΙοηκριε. Αδδεζ ρΐιΐδ ΐ3Γ(1 (1988) εΐΐβ 3 βίε 1αΓ£β- 

πιεηΐ ΙταίΙέε ρ3Γ αη βιΐίείε αά Κοο άιι ΡΓοίβδδβυτ ΟοηδΙαηΐίη ϋ. Καίο- 

Ιίγτεδ, δΐιτίοιιΐ δΐιτ (Ιεδ ΐικίίεεδ ίουπώ ραι· Γΐεοηο^ΓβρΗΐβ Βγζαηΐϊηε εί ΓΗί- 

δΙοίΓβ (1β 1*3γΙ. II γ 3 φΐεΐηιαεδ αηηεβδ (1996) 1ε Ρπ>ίβδδβυτ .Ιβαη Ρΐιοιιη- 

ΙοαΙεδ 3 τερηδ εεΐΐε (φεδίίοη, εεΙΙε ίοϊδ άυ ροΐηΐ <Τε νιιε ρΐΌρΓεηιεηί: ΙίΙυτ- 

^ίςυε, 1ογ8 ά’υη εοη^Γεδ ραΠίοιιΙϊβΓβηιεηΙ οοηβ&ετέ 3 ΠιίδΙοίτε 6ε Γε^ΐίβε 
δ3ίηΙε-δορ1ιίε 6ε Τΐιεδδαίοηϊφίε. 

Εη είΤεΙ, Ιεδ ρΓαΐΐςαβδ εοηηυβδ, δυιΐουί Εγζαηίίηβδ Ιατάίνεδ ου ιηο- 

(ΙεΓηεδ, φΐαηΐ 3 Ια άαΐβ 6ε εβΙεΙίΓαίϊοη <Ίβ Ια ίείε 6ε δαίηίε-δορίιΐε βοιιΐ 
Ιεδ δυΐναηίεδ: 

(α) 0βΙβΙ)Γ3ΐίοη 6ε δαίηΙε-δορΗίε εη Ια ίείε (1ε ΓΕχαΙίαΐΐοη <1ε Ια 
Υι-αΐε Ογοϊχ (14 δερίεηιΐιΐ'ε). Α Γοπ^ίηε δε ίτουνε, δαηδ αιιεαη άουΐε, 1ε 
ΐΐιειηε <1ε Ιβ δα^εδδε ςυϊ ρΓεάοιηΐηε άαηδ Ια ΙεεΙυτε αροδίοΐΐηυε <1υ ]οατ 
(I Οογ. 1. 18-24): «Εε Ιαη^α^ε (ίε Ια Ογοϊχ εδΐ ίοΐϊε ροιίΓ εεαχ ηιΰ δβ 
ρβπίβηΐ, ιτΐ3Ϊδ ροιιτ εευχ φΐί δε δαυνεηΐ, ροιίΓ ηοιίδ, ίΐ εδΐ ρυϊδδαηεε άβ 
ϋΐειι. ΟαΓ 6 εδΐ εειαΐ: 1ε άείπήταΐ Ια δα^εδδε άεδ δ3£βδ, εί ΓϊηΙβΙΚ^εηεβ 

* Κείμενο είσηγήσεως στο διεθνές συνέδριο «δαίπΐ 8ορΗΐα-ΤΙιβ λνϊδάοιπ 
οί Οοά», πού είχε όργανοιθή στή Σόφια (27-29 Μαίου 1999) άπο την Φιλοσο¬ 

φική Σχολή τού Πανεπιστημίου «Άγιος Κλήμης Άχρίδος» και το Ινστιτούτο 
Φιλολογίας τής Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Τό κείμενο αυτό παρέ¬ 

μενε αδημοσίευτο, δεδομένου ότι δεν έχουν έκδοθή πρακτικά του συνεδρίου. 
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3οδ ίηΐοϋίμοηΐδ |6 1η ΓρίοΙΠτηι ;Ιδ. 29. 1 ·'\ . Οϋ «*ηΙ-ιΊ, Ιο 8ημο? οιι βδΐ-ίΐ, 
ΙΊιοιηιηο οιι1ΐΐνό? οπ οδΙ-ίΙ, Ιο γμϊ.ηοιιιιονγ 3ο οο δΐοοΙο? |οΓ. Ιδ. 19. 12, 33. 

18 . Πΐοιι ιΓίΐ-ι-ϋ ρηδ Γιηρρό «Ιο ΓοΙίο Ιη δημβδκο (Ιιι ίποη<1ο? ΡυίδφΓβη 
οΙΤοΙ Ιο πιοιχίο, |«ρ Ιο ιηογοη <Ιο 1η δημοδδο η’η ρηδ Γοοοιιιιυ Ι)ίου (Ιηηδ Ιπ 
δημοδδο 3ο Ι)ΐοιι <{ο 5311 νοΓ Ιβδ οΓονηηΐ.8. ΛΙογη (|υο Ιοχ ,ΙιιΐΓδ (ΙοπιηπίΙοη! 

3θδ δΐμπβδ οΙ ({(ίο Ιολ Ορθο8 δοιιΐ οη φΐοίο <Ιο δημοδδβ, ηοηδ ρροοίηιηοηδ, 

Π0115, υη ΟΙιΗδΙ οπιοΐΠό, 803η3ηΙβ ροιίΓ Ιοκ .ΙιιίΓδ οΙ ΓοΙίο |χηιγ Ιοδ Ογοο8, 

ιηηίδ μοιίΓοοηχ <{ΐιί δοηΐ ηρροΐβδ, .ΙιιίΓδ βΐ Ογοο5, ο’βδί Ιο ΟΙιπδΙ, Ρυΐδδβηοβ 
3ο Οίοιι οΐ 5η^βδδβ 3β ϊ)ΐου». ΟΐΙββ (Ιό|η ηιι XV0 δίβοίο 3ηηδ Ι’οευνΓο 
ΙϊΙιΐΓ^ίςυβ (!ο δνηιοοιι (Ιο ΤΗοδδηΙοηίφίο οιι Ιηηΐ ςυο Ιη «μπιικίο ΓβΙο» (Ιο 
ΓόμΙίδο οηΐΐιοίΐτηΐο (Ιο δηίηΐο-δορίιίο (Ιο Τΐιβδδηΐοηίφίε, οοΐΐο ΓοΙο ρΓβδβηΐο 
ΙοιιΙοΓοίδ πη ρείίΐ ίηοοηνβηίοηΐ: ο’βδί, η πιοίηδ (Ιο ηο ρηδ ΙοιιιΒογ πη δηιηειίί 
οιι πη (ΙίιπηηοΗο. υη ]οπγ (Ιο ]βυηο1, ((ροΓίΗΐιΙ πηβ όφΐίνβίοηοο {φερονσα 
τα ΐσα) 3ΐ> )οπγ ιηβιηο 3υ \ οικΙγογΙϊ δηιηϊ)) - οο φΐί ροιίΓΓηΐΙ ηηίιο πη ρου 
3 δοη ο3Γ3οΙογο ΓοδΙΐΓ. ζ)υί ρΐιΐδ οδΐ, οΐΐο 3 πη 3πΙγο ίηοοηνόηίβηΐ ΒβηιΚΌΐιρ 
ρίπδ ίιηροΠηηΙ, οοΐΐο Γοΐδ 3’ογ3γο δοιηηηΐίηυο οΐ ΐΐιοοίομίςυο. ζ)υοί ({ιΓ ίΐ 
οη δοίΐ, \ά Γόΐο 3ο 1Έχ3ΐΐη1ίοη (Ιο Ιη Ογοιχ βδΐ βη ρΓβιηίοΓ Ιίβιι ιιηο ΓοΙο 
3ο3ίοο 3 1η Ογοϊχ, οί ηοη ρ35 3ίΓ6θΐ€ΐηβηΙ 3 1η ροΓδοηηο 3υ ΟΗπδΙ ογπ- 

οίΓΐβ; ογ. ίΙ γ 3 Ιουρητδ Ιο ((πδςυο)) 3’ο13Β1ϊγ ρ3Γ Ιέ, 33ΐΐδ 13 οοηδοΐοηεο 
ρορπΙηΪΓΟ, ΓίιηρΓΟδδίοη φΐο ο’βδί 13 Οοίχ οΐΐβ-ιηοηιο <^ιιί οδί 13 δημβδδβ 3ο 
ϋίοπ οΙ ({ΐιί βδΐ Ιιοηοπϊβ οη οοηδόςυοηοο. 

(Β) 0’θ5ΐ, Ρ3Γ3ΪΙ-Π, ρΟΠΓ 005 Γ3Ϊ50Π5-13 ςίΓ ΟΠ 3 ρΓΟρΟδβ ροΐΙΓ 
ΓοΙο (Ιο δηίηΐο-δορίιϊο υηο Γοίο φΐί δοίΐ 3ο3ίβο 3 Ιη ϋίνίηίΐό οΐΐβ- 

ηιοιηο, 3οηο Ιο ηιβιηο )οιιγ ου ΓοΙοηί Ιοδ ο^ΐίδοδ ροΗπηΙ Ιο ηοηι (Ιο Ιη 
Τιίηίΐό. Οο ]οπγ ροιυτηίΐ οΙγο δοίΐ Ιη ΡοηΙοοόίο, δυίνηηΐ Γιΐ53£0 δΐηνο, 

δοίΐ δοη Ιοικίοηιηίη, Ιο Ιυικίί 3ο 1ΈδρπΙ-5ηίηΙ, δΐιίνηηΐ Γ ιίδημβ ^γοο 
πκκίοπιο. Ο’οδί οη οίΤοί Ιη ρΓηΙκριο ηρρΙΐ({πβο 3ηηδ Ιο 035 (Ιο Ιη οηίΐιό- 

(ΙτηΙο δηίηΐο-δορίιίο 3β ΤΙΐ6δδ3ΐοηί(}ΐιο ιΙοδ 83 ιβδίίΐιιΐίοη ηιι ουίΐβ οΙιγο- 

ϋίβη. ηροοδ Ιη Πη (Ιο Ιη ροπο3ο οΙΙοηιηηο, ρρηΠ^υο ο|ΐιί ΓβδΙβ Ιου]οιΐΓ8 

οη νίμιιοιίΓ. Ογ, ιοί Ιοδ «πδφίβδ» ΐΐιβοΐο^ΐςπβδ δοπΐ οποογο {)1ιΐ8 μπηκΙδ: 
οοππηο Ιη ΓοΙβ (Ιο 1η ΡοηΙοοοΙο οΐ δοη οηίςηο ΙίΐιΐΓμί({ΐιο, Ιη ΓοΙο (1(' ΓΕδ- 

ρι ίΐ-δηίηΙ, δοιιΐ (Ιόιΐιοβδ ρηΓ οχοοΙΙοηοο, ροιίΓ οο ({πί οδί (Ιο Ιη (Ιιόπιη!ί(]υο 
οΐ (Ιο Ιη ΙίΙπιμίο (Ιο οοδ Γοΐοδ. ηπ δηίηΙ-ΚδρΓίΐ, ίΙ οδί Ιι*05 ΓαοίΙο ({ΐΓυηο 
οοιη ίοΐϊηη ρομπίηπν δ’όΐηΒΙίδδο, (|πο ο’ οδί ρΓόοΐδόιηοηΙ Ιο δηΐηΙ-ΕδρπΙ, 

Ι.ΐ·^?ίί 

I. Νίιοη (Ι(“ Ι;< .Μυιιίημιιο Νοιγτ: ΚΙιηΙΚ:8-Ρο|Ιο8, IV, ρ. 591; Λ. Οί- 

ιιιίΙ Γ·ί<·ν8ΐ< ί |. Ορίδηηίο Ιίΐιη'μϊΙχοδΙίΐοΙ) ΓυΙ^ορίδο], I, Κϊον 1895, ρ. 821 οΙ ρ^Ηδΐηι. 

Α ρΓοροδ (Ιο Ιη £οίβ άβ δαίιιΐο-δορίιίβ 105 

Ιη ΤΓοΙδίοιηβ ΡβΓδοηηο 3ο Ιη ΤγϊπϊΙο, ({ΐιΐ οδί γο§3γ3ο οοιηιηο Ιη δημοδδβ 3ο 
Ρΐβυ οί ΙιοηοΓθ 80ΐΐ5 οο ηοηι. Πη ρΓαΙκμιο μοοο^ηβ ιηο3βΓηβ ({ΐιί νοηϊ φΐο 
Ιβδ βμϋδοδ 3ο Ιη Τπηΐΐο ΓοΙοηί Ιο 1ηιι3ϊ 3β ΓΕδρίΊΐ-δηΐηΙ ϊιηρίΐςαβ υη 
ηυΐτο ((Πδ^υβ» ΐΐιοοίομίηυβ ηηηίομυο; φΐβ Ιη ΤγϊπϊΙο βΐΐο-ιηβιηβ δοϊΐ ί3οη- 

ΙϊΓίββ, 3ηιΐδ Ιη οοηδοϊοηοο ρορυΙηΪΓβ, η Ιη ((δη^οδδο 3β Οϊοιι». 

(ο) ϋηο ΐΓοΐδϊοιηο δοΐυΐϊοη, ρΓηΙφυβο 3ηη8 3βδ Εμϋδβδ δΐηνοβ, ρηοηΐί 
ςυβί^υβ ρου ϊηηΐίοι^υο: βΐΐο ηΐίηοΐιο, βη οΓΓοί, δηίηΐβ-δορίηε η 3βδ ΓοΙβδ 
ιηηπηίβδ, δυτίουί Ιη Οοπηϊΐϊοιι 3ο Ιη νϊοΓμο (15 ηοΰΐ: ιίδημο τυδδο), Ιη 
ΡΓόδοηΙηΐίοη (21 ιίουοπιΒγο) ου ΓΑηηοηοϊηΐϊοη (25 ιηηΓδ). Α Γοπμϊηο 3ο 
οοΐ ιΐ53μο 86 ΐΐΌΐινοηΙ οηοοΓβ Ιβδ ΙοοΙιίΓΟδ 3β οοδ ΓοΙβδ; βη οίϊβΐ, ρηπηί ίοδ 
Ιοςοηδ 368 νορι-65 3β ίουίοδ Ιβδ Γοΐοδ ηιηπηίοδ %υτο Ιο ρηκδημο 9.1-11 3υ 
ϋντβ 3οδ Ρνονεΐ'ύβΞ, Γ{υϊ ρΓοΤϊμιη-βΓηϊί Ιη ρΐηοε ρηΠϊουΙϊοΓβ 3β Ιη λ ΐοΓμο 
3ηιΐ5 Ιο πιγδΙβΓΟ 3ε Ιη Όϊνϊηο Εοοηοηιϊο: ((1,3 δημβδδο η Βηίϊ 83 ηιηϊδοη...)). 

Τη νϊεΓμο Γομ3Γ3θ6 3οηο οοιτυηβ Ιη 3βπΐ6ΐιτ6 3β ΟΒπδΙ, Ιη δημεδδβ 3ο 
Εΐϊβυ... Ογ, υηο ΓοΙο ρ3Γ3ΪΙ-ϋ, οη Ιουί οίη! 3ο ουυβο, Ιγο8 ρευ ηρρΓορπββ 
ροιιτ ΙιοηοΓβΓ 13 δ ημοδδο 3ο Οϊβυ. II βδΐ \Τ3Ϊ ({Πβ οβ1& νηιιΐ 3’υηο ιηηηΐβΓΟ 
δΒδοΙυο ρουβ υηο ίοίο ηΐ3ΓΪ3ΐε ρηΓ οχοοΙΙοηοο οοππηο οβίΐε 3β Ιη Όοπηίΐΐοη, 
Ι3ΐι3ΐδ ({ΐιο οοΐΐβ 3ο ΓΑηηοηοΐυΙϊοη, ΓοΙο ιηυιΐυΐο, 83ΐΐδ 3ου1ο, οη ρΓβηιίοΓ 
Ιΐου, ηΐ3ΐδ 3νοε οβΠπϊηοδ ο3Γ3θΐοι·ίδΐί({υ6δ ρρορΓβδ 3υχ ΓοΙβδ 3οηιίιηο3ΐοδ 
311851, ΓοΙο ρΓοοίδοιηβηΙ 3ο Γηηηοηοο 3ο 1’Ιηο3ΓΠ3ΐ:ΐοη 3ο οοΐΐο «δη^βδδο 
3ο ϋίου)) ({ΐΓβδΙ Ιη δοοοη3β ΡβΓδοηηο 3β Ιη ΤΓΐηϊΙβ, ρ3Γ3Ϊ1 Βοηυοουρ ρΐιΐδ 
εοηνοηηΒΙο. Εβροηάηηΐ, 3ηηδ Γυη ου Γηυΐι-ο εηδ, Ιο «ΓΪδφίΟ) οχϊδίε 1ου- 

ΐουτδ 3ο οοηΓοη3Γ6 οοΐΐο ((3οΐΉουΓ6 3ο Ιη δημβδδοη φΐ’οδί Ιη ΛΠορμο Μηπο 
3ΛΌ0 Ιη δημοδδο οΐΐο-ιηοιηο. Οη ροιπτηϊΐ οη οΓΓβΐ 1γο8 ΓηοϋοηιβηΙ, Ιη §τηη- 

3ο (Ιονοΐίοη ρορυΙηΪΓο η Ιη νίοι-μβ ηΐ33ΐι1, 1β μοητο μΓηηιιηηΐϊοηΙ Γβηιϊηΐιι 
3υ ηιοί Ξορίιία γ οοηοουτηηΐ ηιΐδδί, Γϊιιϊγ ρ3Γ ί36η1ίΓϊοΓ Ιη νΐβΓμβ Μηπο η 
13 δημοδδο 3ο Όίου - εΐ οοΐΐο Γοΐδ Ιο ((Ηδφΐβ)) β8ΐ, 3ιι ροΐηΐ 3ο νυο ΐΐιβο- 

Ιομΐςυο, Βοηυοοιιρ ρΐιΐδ ϊηιροΓίηηΙ. 

(3) II οχΐδίο Ιοιφυτδ ηυδδϊ Ιη ροδδϊΒίΙϊΐο, 3’θΓΪμϊηο ρορυΐηϊτο, 

3’3νοΪΓ Γϊηηΐηιβηΐ ΐ'οοουτδ η Ιη ΓοΙο (3ιοιτιοηγπιβ» 3ο Ιη ιηηΠγτο δηίηΐο 
δορίιϊο, οοΙοΒγοο 3,3ϊ11οιιγ8 ΐΓοΐδ ]ουτδ 8οι3οηιβη1 ηρΓ08 Ιη ΓοΙο 3β ΓΕχηΙΐη- 

Ιΐοη 3ο Ια Οοίχ (17 δορίβηιίπε)! Τη ηΐ3Γΐ}Ύ6 δηϊηΐο δορίιϊο («δημοδδβ») 

ηνοο 868 ΐτοίδ ΓϊΠοδ ιηηΠ}Ύ6δ, Εοϊ (Ρώήχ), Εδροοοηοο (ΕΙρίή οΙ ΟΙιηπΙβ 
(Αβαρβ), ηο δΟΓηΐοηΙ-οΙΙοδ ρηδ 3’ηίΙΙουΓδ Ιη ρβΓδοηηίΓϊοηΙϊοη 3βδ ({υηΐΐΐβδ 
Γοδροοίϊνοδ (ίουίοδ ρΓβδοηίοδ 3ηηδ Ιη ιηοιηο ορϊίΓΟ I Οογ., δοΐΐ 3ηιΐδ Ιο οΗ. 

1 ({υβ ηοιίδ νοηοηδ 3β οϊΙογ, δοϊΐ 3ηιΐδ Ιο οοΙοΒγο ρηδδημο I Οογ. 13.13: Ιβδ 



?*)*> (-υη*Ιϋ>ιΐιη Ο. Ρΐ Ιλη 10 δ 

“ΙγοΕ \(ΤΐιΐΗ ΐΐιοοίο^υΐοδ» <{<· Ε δοοΕδίιφιο οοοκίοηίυΐο; οί. | ΤΙιοδ». 1.3) 

<«*31)01)18008» ΓίΐΚ)ΙΐΠ(Ίΐί 80118 Ι(*8 ΐΓίΐίΐΛ <Ιθ 008 ψ13ΐ ΓΟ ΓΤΙ3Η)'Γ08? Ευ ΙΠΟΠΙΟ 

(*Ιΐ()80 110 80 8(’[<111 -θΙΙθ }>38 })/’()(!Ιΐΐΐί* 331)8 Ιθ 038 (|θ Ε ΙΙίΗΐΊγΓΟ 83!Πίθ |γοΠο 

ροιίδοιιιιΐΠουΐΐοπ (ΓυΙιοιχΙ (Ιο |;ι Ρυΐχ (Ρ/ταη'ε) (Ιο Ι)ΐου, οοΙΙο «Ρ^ΐχ 3ο 

Ι))ΟΠ. ψΐΐ 81ΙΓ[)3880 (ΟϋΙΟ ΐπίοΙΙί^ΟΠΟΟ)) (ΡΙπΊ. 4.7), Η ΕψΚϊΙΙο ΡηιιΙγο 0%1)80 

οόΙΜ)Γ0 ίΐο Ι’υπΙ.ίφηϊό οοη.δΐυηίΐηοροΐΐΐυΐηο υνυΐΐ (Ιο Ιγ&> Βοηηβ Οοογο όιό 
(ΙόίΙίοοΡ Ειι Ι.οιιΙ ου 8 Η θδΐ ονκίβηΐ (ριο, ροιη* οο (ρη' οδΐ 3ο ηοίτο δυ)>1, Π η’γ 
;ι ρα8 ϋοπ (Ιο ροιρόΐυβΓ Ιο» Γπ?ι1βηΙβη3π8 3ο Πιυφ^ΓυρΙιίο οΐ 3ο Ε 3ο- 

νοίΐοη ροριιΐβίτο. 

(ο) Εΐ Γ 1183^0 Βγζυηΐΐη ρΓορΓθΐηοηΙ 3ΐί ? Νοιίδ η’βη 3ίδροδοηδ (ριο 3ο 

Μ·08 ρου 3ο Γοΐ]8οΐ^ηοίηοηΐ8. ΟοροικΕπί Ε γοοΗογοΗο 3βδ ΡΐΌΓοδδβατδ ΚυΙο- 

1<ντ68 οΐ ΡΙιουηΙουΙοδ ίοικί 3 οΙβΒΙϊγ 3ΐι]ουΓ(ΓΗιιί Ιο Γβίΐ ({υο Ιθ8 ΒγζυηΙΐηδ 

3π ιηοίηδ 3 υηο ατίυΐηο οροςυβ φιβίψιο ρου Οηρι-όοΕο, Γβ^Ητάαΐβηΐ οοιη- 

ίίΐβ ι'ουΓ ρΓορΓο 3 Ε οέΙοβΓυϋοη 3ο δυίηίο-δορΗΐο, Ε δυ^οδδβ 3ο Ε)ίβυ, 

υηο ΓοΙο 3οιηΐηΐο3ΐβ 3υ]ουΓ3’ Ηυΐ ψιοίφιο ρου ουΒΙΐοβ ου η<%ΙΪ£βο: ο’οδί Ιβ 
ΓόΙο 3ο 1» ηΰ-ΡοηΙοοόΙο. Ε’ηβ Γείο ρυτοιηοπί 3οιηΐηιο3ΐβ, ηοιίδ νοηοηδ 3β 
Ιο 3ϊγο, ςυΐ ΙογπΒο 3’ βΐΐίουτδ 3υη5 Ε ροπο3ο 3ο Ε Γφυΐδδοηοβ ρβδοβίβ 

οΐ 33Π5 Ι’υΙΙο^ΓΟδδβ 3υ ρπηίοιηρδ ιηο3ίΐοιτ3ηβοη. Εη οοΙΙο ςυυίΐίο, οοίίο 

ίβίο 50 Γ3ΐΐ3θΗθ 3 00 ςυβ 31 3ϋΐΓθΓθΐδ 3ρρθΙβ <(1θ ΙΪ10Ι5 3θ 11131 ΟΟΠδΙηη- 

ίΐηοροΐίΐυΐη»1. 

II Ιβ τηοι$ άβ τηαί οοηείαηήηοροΐιίαιη. 

Εη οίίοΕ 33ΐΐ5 Ιο πΐυοί ϊιηρόΓΕί οί οοοίόδΐυδίΐςυο 3ο 13 ουρΐίυΐο 3β 
ΙΈιηρίΓο, ίοιιϋ Ιο ιηοΐδ 3ο ιηυϊ. οο ιηοΕ ρπηίβΐηίβι* οί Ετ^οιηβηί ρββοαΐ, ου 
1*011 00ΐόΒΐ*3ΪΙ 311551 Ι’βΙΙΙΐίνΟΓδΗΙΓΟ 3ο 13 Ροη33ΐΐοη 3ο ΟοηδίΒΐιΐίηορΙβ οΐ 13 

Γοϋο 3ο δοη 53ΐηΐ ίοηάβίβυτ, οΐυΐί βη ςυοίφιβ δοΠβ ιιη ηιοΐδ 3ο3ΐο 3ηχ Ρα- 

ι,Ία·> 31ιχ οπ&ίηοδ (Ιο Ιβ \ ίΐΐο ΐιηρβΓΕίο. Ευ ΓοΙο (Ιο Ι’υηηΐνβΓδαΐΓβ 3ο Ε 
\ ίΙΙβ, οο1οΙ)Γβο 3νοο ιιηο οβΓϋιΐιιβ δοΐβηηΐϋό Ιο 11 ιηυΐ2, όϋιίΐ βηίοιιτοβ (Γιιιιο 

1. 1-3 ίοηάβΐίοη (Ιο ΟοηδΙυηίίηορΙο (Ιηπ8 Ιοβ Ιβχΐβδ ΙΐηΐΓφιιοχ (Ιο ΐΈμΙιβο 
μΓθθ(|ΐκ·. Χ\|| δβηιίηυΓίο ΙηΐοπιαζίοηπΙο <1ί δίαιΐί δίοποί «1)υ Κοηιβ ;«]Ιη Τογ/3 
ΙΙοιιΐίί» (Κοιιιβ 21-2ο 3νη1 1997: Ιπίΐία ϋι·|)Ϊ8: Ι*ν» Γοη^υΐίοιι» (Ιο ΙΙοηιο, Οοη^ϋίπ- 

ΙΐηορΙί· ο! Μ08001)): |/ί3βοΙοφ ίιημόπΗίο οί Ιο ουίΐο (Ιο 83ΐηΙ 0οπ8(3ηϋιι (Ι&ικ 1’%- 

ΙΪ8ο (ΓΟίίοηΙ. ΡοΙογϊ ΓοΙΐ")θ8ί ο Ϊ8ΐίΐιι/.ίοηί: ίΐ ουίΐο <Ιί «ιπ Εθ8ΐ3η1ίηο ίηΐ|κ:Γ3ίοΓ0 ίΓ3 

Οπουΐοο ΟοοίίΙοηΙο. ?ι οιιΐ’3 (Ιΐ Κ. 8ίηί ο Ρ. Ρ. ΟηίΗη, Γιιπη 2003, ρρ. 245-287. 

2. II. I)(ΊοΙκινο, δνιΐ3\3πιιιη ΚοοΙο.Μ3ο ('οηδΙϋΐιϋηοροΙϊΐΗηΒΟ ο πκΐίοο 
δίπηοικίίίίπο... 3(ΙίοοΙΪ8 δγικιχίΐπίδ ΗοΙοοΙϊβ = ΡΓοργΙποιηη 3(1 ΛοΙβ δΒηοΐοηιηι 
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80ΓΪ6 3ο Ρβΐ68-53ΐθ11ϊΐβ8, 0011ΐηΐ0Π10Γ3ηΙ; 3θ5 ρ6Γ50ηΠ3§Ό8 Οΐ 3θδ Γυίΐδ Γ3113- 

οΐιόδ αιιχ οη§ϊιΐ68 οοη5ί3ηίΐηορο1ΐΐ3Ϊηβδ. Οο ιηοιηο 11 πιυϊ ο’βδί 1υ ίβΐο 3β 
83ΐιιΙ Μοοΐιΐδ, Ιο ρΓοπποΓ 83Ϊπΐ Ιοουί 3ο Β}'Ζ3ΐιοο/Οοηδί^πΐϊηορίο, ηΐυΓίγτίδβ, 
δυΐνυηϊ Ιοδ Γοοϊΐδ Ηυ^ίο^ΓυρΙιΐηιιοδ, 3 Βγζαηοβ δοιίδ ϋϊοείόΐίοη1. Ευ εοη- 

δίΓυοίίοη 3’ιιηο Ευδΐΐΐςυο 3ο δυίηΙ-Μοοΐιΐδ υ 1υ ρΐυοο 3β δοη ΐΏυΠγτβ βδΐ 
3ΐΐΓίΕυεβ υ Ι’βπιροΓουΓ Οοιΐ8ΐ3ΐιΐΐιι Ιυί-ηιβηιβ; βοη 3ηοΐβιιηοΙ;β οδΐ, οη Ιοιιί 

038, ίτοδ Εΐβη υΐΐοδίοο; οΐΐο ίιιΐ τοΕυήο ((δυτ υη ρΐ3η ρΐιΐδ νυδίο» ρυε Ιιΐδίϊ- 

ηΐβη, ρΐυδ ϊ3γ3, υυ ΙΧΡ δϊοοίβ, τορυτοβ ρ3Γ Βυδϋο Ι6Γ; υη ιηοηυβΙοΓΟ Ιιιί ΓηΙ 
3ίΐ3θ1ιβ2. Ευ 7 πΐ3Ϊ υ )ΐου 1υ οοΙόΕΐ’υΐϊοη 3β \ά ΓοΙο 3ο δοη οοΐΐο^υο 3υιΐ8 

Ιο ιτιυΓίγΓο, 83ΐηί; Αουοβ, Ιο δβοοη3 ηιυΓίγτ 3β 1υ Βγζυηοο ρΓβ-οΙιτοΐΐβηηο3 

— ίΐ η’ γ οη υ ρυδ ου, ρυτυϊΐ-ίΐ, 353υΐτβ84. Ιοί οποογο ηοιίδ υνοιίδ ιιηο 

Νονοπιΐιπδ, Βπιχοΐΐβδ 1902, οοΐ. 673-674. 1. ΜβΙοοκ, Εο Τγρΐοοη 3β Ιβ Ογβπ(1ο 
£§1ΐδο, Ε Εβ ογοίο 3οδ 3οιιζο ιηοΐδ [^ΟγϊοπΙβΙϊβ 0ΗηδΙΪΒΠ3 ΑηυΙβοΐΒ 165], Κοηιβ 
1962, ρρ. 286-290. Ε’οΓΩββ ΒΟΙυβΙ (Ιιι Ιοιυ* (ίέΐβ οοοιιτβηΐβ Βνβο οοΐΐβ 3β 83ΐη1 

Μοοΐυδ): ΙεχΙβ άβηδ Ιβδ Μβηέ€3 3υ ηιοίδ 3β ιηαί, άυρΓβδ Ιβ Γβββηδΐοη 3β Β3ΓΐΗο- 

ΙοίΉΒίοδ Οβ Κυΐΐυιηυδ [Κουΐ1οιυηουδΪ3ηοδ], ο3. Αροδίοΐϊΐοο ΒιβΙ^οπϊβ Ιβδ ΕΙίΙίΙβδίΒδ 
Ιέδ Ηβ1ΐΒ3οδ, ΑΐΗβηβδ 1992, ρρ. 110-117. - δυτ Ιβ οβ1β1>Γ3ΐΐοη ρι-οίβηο 3β Ι’αηηΐ- 

νβΓδ3ΪΓβ: ΟοηδίΒηΩη VII ΡοΓρΙιγίΌ^βηεΙβ, Εβ Εΐνοβ 3βδ οβΓβιηοηΐβδ, β3. Α. 

II, Ρυτΐδ 1939, ρρ. 143-150; βοιηηιβηίυΐΐ’β, II, Ρυτίδ 1940, ρρ. 155-161. Οί. 

Ο. ϋ3£ΐ·οη, ΝΒΪδδΒΐιοβ 3’ιυιβ οΒρΐΐυΙβ: ΟοιίδίΒΐιΙΐηορΙβ βί δβδ ίιίδήίυΐίοιίδ 4β 330 3 

451, Ρβπδ 1974, 21984, ρρ. 309, 313-314. 

1. ΤβχΙβ §τβο 3ιι δγτιβχβΐΓθ 3β δ3ΐηΙ: Μοοΐυδ 33Π5 ϋε1β1ΐ3γ€, δγηβχβπυιη, 

οοΐ. 674-675, ΒΗΟ3, II, ρ. 124, Ν. 1298 βί δ.; Νονυηι Αιιείαπυηι, ρ. 152. δυτ 
Ιε οεΙε^Γβήοη 3ε Ε Γείε: Μβίεοδ, ρρ. 290-291. Ε’ οίίϊεβ 3ιι δυίηΐ (ίεΐβ Βείιιβί- 

Ιειηεηΐ οεειιτεηΐε 3νβε ΓιιηΐνβΓδβΪΓε 6ε Ε ίοικίβΐΐοη 3ε Οοηδίπηίϊηορίε) άβηδ Ιεδ 
Μβτιέβζ 3ιι ηιοΐδ 3ε πιβϊ [ν. ηοίε ρΓεεε3εηΙ:6], ρρ. 110-117. 

2. διιι* Ιεδ 83ηεΙιΐ3ΐΓβδ 3ε δηίηΐΜοεήΐδ 3 0οηδΐ3ΐι1ΐηορ1ε νού*: Η. Όε1β1ΐ3γε, 

Εεδ οΓΪφεδ 3υ εαΐΐε 3εδ ιηβιΐγτδ [=διι6δί3Ϊ3 Η3§;ίο^Γ3ρΗΐε3 20], Βπιχβΐΐεδ 1933, 

ρρ. 234-235; νο^Ι, εοηιπιεηί3ή*ε [ν. ρ. 106[-7], η. 2], I, Ρηπδ 1935, ρρ. 127-128; 

Κ. ,13ηίη, Εβ Οεο^ΓΒρΙιΐε εεεΙβδίΒδίΐφίε 3ε ΓΕπιρή·ε Βγζ3η(.ϊη. Εβ δϊε§ε 3ε Οοη- 

δίΒηίΐηορΙε ε( 1ε ρ3ΐι*Ϊ3Γ03ΐ οεειηηεηίφίβ. III. Εεδ ε^ϋδβδ βί Ιβδ ηιοη&δίβΓεδ, 2Ρβιί8 

1969, ρρ. 354-358. 

3. Τεχίε £Γβε 3ιι δγιΐ3Χ3ΪΓβ 3ε δαΐηί Αεποε 33ηδ ϋεΙείΐΒγβ, δγη3Χ3πυιη, 

εοΐ. 661; 3βηδ Ιβδ Μεηέββ 3ε πιβϊ, ρ. 65. Οί. ΒΗΟ3, I, ρ. 4. Ν. 13; Νονυιη 
ΑυείΒΓΪυηι, 12. 5υε Ε εβΙβ^ΓΒίΐοη 3β Ε ίέίε: Μαίεοδ, ρρ. 282-283. 

4. «Εε δοΐ 3ε Βγζ3ηεβ ίηΙ-3 3ΓΓ0δβ 3ιι δ&η§· 3ε ηΐΒΓίγτδΡ» δ’βίΒΐί 3βπΐ3η3β 1ε 
Ρ. ΟβΙβΗβγβ, Εεδ οη^ΐηβδ..., ρ. 232; νοϊτ δοη εχροδέ, ΐΒΐ3. ρρ. 232-237 («Τβίδ 
δοηί Ιβδ δβιιΐδ πΐΒΓίΛΤδ 3ε ΒγζΒηεε φΐΐ δε Γ3ΐί3εΗεηΐ βιιχ ρβΓδεευίΐοηδ ΓοηΐΒΐηεδ))). 

«δ. Αεβείο εΐιε, εοη δ. Μοεϊο (εοιηιιιεπιοΓ3ίο ({ιιβΙΙγο ^ίοπΐ) 3ορο), β ιιηο 3βΐ ροείιΐ 
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6§1ΐδ6 6 ε δ&ίηΐ Αθ3οε η Οοιΐ8ί3ΐιίίηορ1ε, θοηΐ Ε οοηδίχιιοΐΐοη 68ί 3ίίπ- 

Βυεε 3 Οοηδίηηΐΐη, βη Ιοιιί 038 υηε ε^ΐΐδε 6’υηε αηοΐεηηείε ίτεδ δοτέ 
3ΐΐδδί εί 3δδβζ Ιίίβη 3ΐϊ6δΙβ€; ο’εδί (Ραϋίευί'δ ιιιι δ3ΪηΙ 6’ιιηε ροριίΕτΐΙε ΓβιηδΓ- 

({υαΒΙε1. Οε ιηειηβ ρυτ 6υ 7 ιηαί εδί οοιηιηειηοΓε 3035Ϊ, 83115 ροιηρε, ιιη 
ρ311ΥΓ6 831111 1Ϊ13ΓΙ}Τ Μ3ΧΠ116, 3 ΒγΖ31106, 111318 φΐί 116 86Γ3ΪΙ φΐ’θ11 δΐΐΐΐρΐβ 
6θθΒ1θ Ιΐ3§Ϊ0£Γ3ρ1ΐΐΐ{116 6θ 831111 ΜοΟΙΙΙδ. ΙΙΐΙ 311ΪΓ6 831111 6θ Ρ 31101611116 

Βγζηηοε, ιυι 83ΪιιΙ Ηεδγοίιΐυβ ςοε Ροη 8ενΓ3ίΙ οοΙοΙιγθγ €οη$ΐαηύηοροΙί 1β 
18 πΐ3ί, ββίοιι 1β ΐΉ3Π}το1ο§·6 ΙιϊοΓοπ^ιτιΙθία, ου 1ε 19 ιτΐ3Ϊ, δβίοη Ι^ΐιι-ε^ε 5}τΐ- 

3(|116, 11*3 131886 30611116 ίΐ*306 (13118 13 1ΐίθΓ£Ϊ6 6ί 1’Ιΐ3^ΐθ§Τ3ρ1π6 ΒγΖ31ΐίίη652. 

Οοιηιηε 1β Ρείε (1ε 33Ϊηί Μοοΐυδ, 1ε 11 πΐ3Ϊ, δ’ εί3ΐί 355θοΐεε 3 13 

Ρείε 6ε 1*3ιιιιϊν6Γ831Γ6 οΐβ Ι3 ΡοικΕίίοη (1ε Οοηδίηηίΐιιορίε, 13 Ρείε 6ε 83ΐηί 

Α0306, ΙΕοίΓβ 1Ή3ΙΪ)Τ 3 ΒγΖ31106, 1β 7 11131, δ’6δί 311581 38500166 3 0116 

3111.Γ6 Ρβίβ (<ΐΐϊΐρ6ΓΪ3ΐ6)) (|116 1*011 6θ1ε1»Γ6 1β 0161116 )ΟΟΓ: θ’εδί 1* 3111ΐΐν6Γ83ΪΓ6 

«6ε Γ3ρρ3πΒοη (1ε 13 Ογοϊχ 83118 1ε οΐεΐ». II εδί ντ3Ϊ φΐ’ϋ ιΐ6 δ’ 3£Ϊ883ΪΙ 

ρ38 13 (16 Γ 3ρρ3ΓΪΧίθ11 ΟεΙοΙίΓβ 6θ 13 ΟγΟΙΧ 30 831111 61ϊΐρ6Γ611Γ 0θΙ1δί31ΐΙΐΐ1 

3ν3ΐιΙ 13 1ΐ3ί3Ϊΐ]θ 6ιι ροηί Μΐΐνΐυδ {1η Κοε 5ΐ§ηο νΐηεεε), 3ρρ3πΐίοη 
δΐΐϊΐρίεηιεηΐ οοιηοιειηοΓεε 1ογ3 (Ιε 13 Ρείε 6ε 83Ϊηί ΟοιίδΕοιίϊη 1ε 21 ηΐ3ί, 
10315 6*011 3Ι13ΐθ£116 Ηΐ6Γ08θ1γηΐΐΐ3ίη (θ116 3ρρ3ηίΐθ11 φΐΐ 30Γ31Ϊ 60 Ιίευ 3 

ΐ6Γ1183ΐβΐη 611 346, 5008 Οοηδΐ3ϊ10β)3; 01318 φΐΐ 86 800ν6113ΪΙ 6Ϊ100Γ6 6ε 06 

ρείΐί 6εί3Ϊΐ? ΕηΡΐη, Ιβ 5 ηΐ3ΐ 011 06ΐβΙ)Γ6 1ε Ρείε 6ε 13 ηΐ3Γΐ.)τε 83Ϊηίε Ηεηε, 

}ΐ6ΓΪΙΪ6Γ6, 0010106 11008 νοιιοπδ (Ιε νοΐι*, 6.0 οαΐίε 6ε Ε Ρ31Χ (ΕΐΓβηε) 6ε 
ϋίευ, 0611:6 Ροίχ εροηγπιε 6ε Ρε^ΙΕε οεΙεΒεε Ββΐηίε-ίΓεηε 6ε Ρ βηοΐεηηε 

ΟοιίδΕυιΐίηορΙε. 

II Γεδί.ε ηιΐ6 οε Π1018 6ε ιη3ΐ οοιΐ5ΐ3ΐιίϊηορο1ΐί3ΐιι δ’ οοΐιενε ρ3Γ οηβ 

ντοϊηιειιΐ §Γ3ΐι6ε Ρείε, 3 Ε Γοίδ ίοιρειΈΐε εί βοοΙεδΕδίκμιε, 3 53νοΪΓ 13 Ρείε 
6ο 831111 επιρβΓεατ ΟοηδΙοηίΐιι, 1ε Ροη83ΐειη· 6ε ]3 \ ίΐΐε, Ιε 21 ηΐ3ΐ - 6ΐχ 
)οιΐΓδ 3ρΓ68 Ρ 3ΐιιιίΥ6Γ831Γ6 6ε Ε ΕοικΕίίοη, Εΐεη ({οε Ε οοϊηοΐ6εηοε 116 

ΙΠ3γ6γΪ εΐΐε Ε ΐΓ36ίζΐθ11β 3^Ϊ0^Γ3ί'ίε3 νΐΐοΐβ 006151 3 Β18311210)) (Ε. ΡοΙΙΐοΗ, I 03- 

1οη63ΓΪ ίη πίοΙγο ΐηηο£Γ3ίΙοο 6ΐ ΟπβΙοίοΓο Μίίΐΐοηοο [=δυΙ)δΐ6Ϊ3 Η3§ΐθ§Τ3ρ1ΐΪ03 63], 

II, ΒπιχβΙΙβδ 1980, ρ. 268); «(8. Μοοίο), οηο 6οΐ ροοίιΐ ιπηγΟγι οΗο νοΓ53Γ3ηο ϋ 

Ιογο 83ιι§ίιο $ο1 δΐιοίο 6β1Ρ3ΐιΐϊο3 Βΐ53ΐιζΐο» (ί!)ΐ6., ρρ. 273-274). 

1. 5ογ Ιβδ 53ηοΙθ3ΪΓβ5 6ο 831111: Αθ3θβ 3 Οοιίδίοηΐΐπορίο νοΪΓ: Οβίοΐιονο, 
Εβδ οη^ΐηβδ, ρρ. 235-236; Ιοηίη, Εβ δίορ 8ο Οοηδίοηίΐιιορίβ, ρρ. 13-15. 

2. θείε53^6, Εεδ οπ^ϊηβδ, ρρ. 233-234. 
3. δοΓ οεΐϊβ Γείε 3 Οοηδίοηΐίηορίε: Μ3ΐεοδ, ρρ. 282-283. Οβίείιβγο, 

δγηοχβποπι, οοΐ. 661-662. Μβη.668 6ε ιιιοϊ, ρ. 65. ΟΕ ΒΗΟ3, III, ρ. 87, Ν. 413, 
4133; Νονυηι Αιιοΐ3ΓΪιιηι, ρ. 268. Ε’ οίΐίοε 6ιι )οιιγ 63Πδ Ιεδ Μβη.668, ρρ. 60-68. 

Α ροοροδ 6ε Ιο ίέΐε 6β δβϊηΐιβ-δορίιϊε 109 

δοίΐ ρ38 νοοίοε, ροίδ({υε 1ε 21 (ρΐοίόΐ 1ε 22) ηΐ3ΐ 337 εδΐ 13 νΓ3Ϊε 631ε 6ε 

13 ηιοΓΐ 6ε ΡειηρεΓευι·1. 

Ογ, ο’βδί 63118 οεϋΐε ιηεηιε ρεπο6ε 6ε Ρ3ηηεε, 6ε Ια Ρίιι οντίΐ 3 \ά Ρΐη 
1X131, ςυε ίοιηΕε 0Γ6ΐη3ΐΓεπιβηΙ ιυιε ΡεΙε ροτεπιεηί: εοο1ε8Ϊ33ΐΐ({ΐΐ0 οροιί η* 3 τίειι 
3 ΛΌ1Γ 3Υ60 ΒγΖ31106 6ί 868 8311115, 3ν60 1θ Ρθ1ΐ63ΐίθ11 6θ Οθ118ΐ31ΐΐϊΐ1θρΐ6 11011 

ρΐυδ. Ο 68113 ΡεΙε 6ε 13 ιιό-ΡεηΙεοδίβ {Μβ$ορβιιΐ'βΙοΞίβ), οεΙεΕΓεε 1ε πΐ6Γ0Γε6ΐ 
6ε Ιο ({1131ΓΪ6Π16 8611131116 3ρΓ68 Ρ3(^068, 30 ΙΙΐΐΙΐεΟ 6θ 13 ρ6ΓΪθ6ε 6ε Ρ3^068 

3 13 Ρεηίεοδίε. Οε η,’εδΐ ρ38 1ε πΐοεί 6ε Ρ Ι^ΐίδε, ιη3Ϊ8 1ε οει·ειηοηΪ3ΐ ίιηρε- 

ΓΪ3ΐ, ρΓ686Γνε 63118 1,6 ΙϊνΓβ άβ8 €β'Γ6Τηθηίβ$, <{1ΐί 3 νθθ1θ 611 ρΓ61ϊΐΪ6Γ ΙΐΟΟ 
ςοε οεΐΐε Ρείε εοο1ε8ί35ΐΐ({οε 6ε ί3 ρεΓΪο6ε ρ3803ΐε ΡύΙ ίηοοΓροοεε 63ΐΐδ οε 
«111018» 6ε Γεδίϊνΐΐεδ οοη8ΐ3ΐι1ΐιιορο1ΐΐ3ΐηεδ. ΕΙΙε εΐοϊΐ, βη εΡΡεΙ, οεΙεΕΓεε 
ρ3Γ υηε ρΓοο688Ϊοη δοΐειιιιείΐε 3νεο Ια ρ3ΐΊΐοίρ3ΐΐοη 6ο ΡειπροΓεοτ, Γ{ΐΰ ηιε- 

11311 6’ 11116 1Ϊ131Π6Γ6 3856Ζ 8Ϊ^1ΐΐΠθ3ΐΐνε ρΓ6θίδ61Ώ6)ΐΙ 3 Ρ 0%1Ϊ86 6θ 831111- 

Μοοίοδ; 63Π8 οεΐΐε ε^ΐΐδε 6υ υΐ3Γΐγτ 1οο3ΐ 6ε Βγζ3ΐιοε, 6οηί. Ε ΡεΙε 
οοϊηοί63ΐΐ 3νεο Ρ 3ηιϋνεΓ83ΪΓ6 6ε \ά Ε01163Β011 6ε \ά Υΐΐΐε, 1ε ρ3ΐπ3Γθ1ιε 
0ε1εΕΓ3ΪΙ, ίθΙΐ)θΟΓ8 3 13 ΡΓ6861106 6θ Ρ 61Ήρ6Γ601’, 6θ8 1ΐ3υΐ8 6ί§1ΐίΐ3ΪΓ68 6θ 
ΡΕηιρίΐ'ε εΐ 6εδ Γ6ρΐ'65ειιΐ3η1δ 6εδ Ρ3θΐίοηδ, Ε Οϊνίηε ΕίΐιΐΓ§ίε: "Οσα δεί 
παραφνλάττείν τι) τετράδι τής Μεσοπεντηκοστής και τής εν τω ναω 
τον Άγιον Μωκίον προελενσεως («Οε φι’ϋ Γ&αΐ οΕδβΓνεΓ 1ε ιηεΓ0Γε6ί 6ε 
13 ΜεδορεηίεοόΙε εΐ 6υ οοΠε^ε 3 Ρε^ΐϊδε 6ε 831111-ΜδΕΐοδ» οΗ. 26 [17])2. 

ΗεΙΑδ! Οεΐΐε οεΓβηιοηϊβ ίυΐ δορρι-ΐπιεβ ΙοΓδφΐβ, εη 903, ιιη 3ΐΐ6ΐιΐ3ί ευΐ 
Ηεο οοηίΓε ΡεηιρεΓειίΓ Εεοη VI, 63ΐΐδ Ρε^ΐίδε ιηεηιε 6ε 831111-Μοοΐυδ (3 

Ε Ρείε, ρ3Γ3ΪΙ-ΐ1, 6ε 13 ηιΐ-Ρεηίεοδίε, οεΙεΕΓεε οείίε 3ΐιηεε-ΐ3 1ε ιηεΓ0Γε6ΐ 
27 ονπΐ, εί ηοη 3 Ε Ρείε 6ε 83Ϊηί Μοοΐυδ εί 6ε Ρ 3ΐιηίνεΓ83ΪΓ6 6ε 13 Ροη- 

63ίΐοη 6ε Οοηδίηηΐίηορίε, 1ε 11 ηΐ3Ϊ)3. Εβ 6ε5θΓΪρΙίοη 6οηο 6ε οε ήίυεί 
63115 Σε Σΐντ'β άβ8 εε'Γβ'πιοηίββ ρ3Γ Οοηδίηηίίηε VII, 1ε Ρίΐδ εί δοοοεδδειιτ 
6ε Εεοη VI, ηε τερΓεδεηίε 66)3 ηυ’υη Ροδδϊΐε 6ο οβί’ειηοηΐοΐ 6ε Ε οοοτ. 

Εη Γ6ν311θ1ΐ6 06 Ηίυεί ΐηΐρ6ΓΪ3ΐ η6 ρ3Γ3Ϊΐ ρ1ΐ18 3Υ0ΪΓ 131856 6θ ΪΓ3068 63118 

1. Μ 3ίο05, ρρ. 296-297. Εβ ρΓορΓο 3οΐυβ1 6β Ε Ροίο 63115 1ο5 Μβη.ββ$ 

6ο ηΐ3Ϊ, ρρ. 197-212. Τοχίο §γοο 6υ 5γη&χ3ΪΓο 6305 1β5 Μβηββ$, ρρ. 207-208; 
Οο1β1ΐ3γε, δγη&χ3ΓΪιιηι..., οοΐ. 697-700. 8ογ Ε ίτβδΐήοη Η3^ΐο§ι*3ρ!ιίφιε 6εδ 
νίβε 6ε Οοη5ί3πίΐη: ΒΗΟ3, I, ρρ. 121-129 εί Νονυιη ΑοοΙηποιτι, ρρ. 52-54, Ν. 

361χ-369η. 
2. Ε6. νο§ί. I, ΡηγΕ 1935, ρ. 92 (-100); οοπιηΐ6ΐιί3Η·ε, I, ρρ. 127-128. 
3. Α Ε Ρείε 6β Ιβ ηιΐ-ΡεηΙεεδίε: Ι3ηίη, ρ. 356; 3 Ε Ρείε 6ε δβίηί Μοεΐοδ εί 

6ε Ρ3πηΐν6Γ53Ϊτε 8ε Ε Ροη63ΐίοη 8ε ΟοηδΟοιίϊηορΙε: Υο^ί, εοπιιιΐ6ηΐ3Ϊΐ’ε, I, ρ. 127. 



110 ΟοηδίβηΕϊη Ο. Ρϊίδηϋϊδ 

1ε Τγρϋοη <1β 1η ΟπηΜε %1ίδε, φη 6πΙε πιΐδδί 6υ X6 δίεείε, βΐ 
6οηηε βευίειηεηΐ Ρ οίΤίεε Γεϋ§ίευχ 6υ Ιου!*1. 

Ρ^ ίεΐε 6ε Ια ηιί-ΡεηΙεεόΙε, ιηπίπίβιιπηί πνεε ιιηε εοηηοίηΐίοη ρυΓβ- 

ιηεηΐ Γείΐ^ίειίδε, είπίΐ εηεοεε ηιι XII6 δίεείε υη ]οιιγ ίεηέ: εΐΐε Γι§υτε βη 
βΡίεΐ, βη εεΙΙε (ριπίίΐβ, δυτ Ια ΒδΙε 6εδ _]ουΓδ ίεπεδ εΙηΒΒε ρπι* υη 6οευιηεηΙ 
1<%ίβΐΗΐίί’, 1η Νονεϋε IV. 67 6ε 1’ειηρεΓευτ Μπηυεί Ι6Γ Οοιηηεηε (1166), 

φϋ δε ρΓοροδε 6ε Γε6υίΓε Ιε ηοιηΡεε 6εδ Ιουτδ ηοη ουνταΒΙεδ2. 

III Ια /βΐβ βοβίβ'ήα^ΐϊριιβ άβ Ια πιί-Ρβηΐββόΐβ. 

Ογ, 1η ίεΐε εεεΙεδΪΗβίίφίε 6ε 1η ηιί-ΡεηίεεοΙε, 6έδοπηυίδ εεΙεΒί'εε 
εη Γε^ίΐδε δπίηίε-δορϋίε, εΐ Γε£Ηΐ·6έε ραιΤοΐδ εοηηηε «1η §τΗη6ε Ρεί.ε 6ε 
1δ Οι·Ηη6ε Ε§Ρδβ)) 6ε βοηδΙπηΡηορΙε, η υη επεπείετε δΗρίεηΐίπΙ ου 
«3θρϋίο1ο§ίφΐε» Ιεέδ οΙηϊγ. Ρε Ιοη εδΐ 6οηηε ρπε 1η ρεπεορε ενΗη^εϋηυε 
6υ Ιουτ, δίΐυεε ρι-εείδέιηεηΐ «ΙοΓδςυ οη έΐπίΐ πυ ιηίϋευ 6ε 1η ί’είε» (Ιεπη 7. 

14-30): «Ιεδυδ ιηοηΐη πυ Τειηρίε εΐ δε ιηίΐ η εηδεί^ηει*. Ρεδ .Ιυίίδ, εΐοη- 

ηεδ, 6ίδΗΪεηΙ: ΡοηηηεηΙ εοηηΗΪΙ-ϋ ίεδ ΙεΙΙεεδ δπηδ πνοΪΓ εΐυ6ίε? Ιεδίΐδ Ιευτ 
Γεροη6ίΐ: Μη 6οεΐπηε η’εδΐ ρπδ 6ε υιοί, ιηπίδ 6ε εεΐυί ηυί πι’η εηνογέ...». 

Ρε ΐϋειηε 6ε 1η βπ^εδδε η εδΐ εριι’ ίιΜίΐ’εεΙειηεηΙ ρι-εδβηΐ 6πηδ 1η ΙεεΙυΓβ 
προδίοΐίςυε (ΑεΙεδ 14. 6-18): 1η ιηΐδδΐοη εΐ Γεηδεί^ηειηεηΙ 6εδ προίΓεβ εη 
Ρ^εποηίε, ΡΗ6πιΪΓΗΐΐοη 6υ ρευρίε ρουτ Ιειιτδ ίπίΐδ ιηΐτΗουΙευχ, ιηπϊδ Ηΐΐδδί, 
ρΗΓΗϋ-ϋ, ρουΓ 1η δΗ^εδδβ 6ε Ιευτ ρπτοίε: «Ρη ίουΐε δ’εεππ, εη Ιγεπο- 

ηΐεη: Ρεδ 6ΐευχ δουβ ίοπηε ϋυηΐΗΪηε δοηΐ 6εδεεη6υδ ρυπηΐ ηουδ! Ιΐδ πρρε- 

ΙπΐεπΙ ΒηπιηΒε Ζευδ εΐ Ρηι6 Ηει·ηιεδ, ρυίδ^υε ε’ είπίΐ Ιυΐ <|υί ροΠπίΙ Ιη 
ρΗΓοΙε...)). Εη ΙουΙ επβ εεΙΙε ρεΤίεορε ίπίΐ ρΓΗΐίςυειηεηΙ ρπηΐε 6ε 1η Ιεε- 

Ιυτε ρΐ'βδφίε εοηΐίηυε 6εβ Ααβ3 άβ Αρόίτβ5 ρειΜπηΙ 1η ρεηο6ε ρηδεηΐε, 

πνεο βευίειηεηΐ υη ρείίΐε Ιι-Ηΐΐδροδίΐίοη ίεΐ, ρουτ φΐε 1η ρεπεορε ηε δοίΐ ρπδ 
ΐΓορ ίηεοιηρΗΐίΡΙε ανεε 1ε δεηδ 6ε 1η ίεΐε. Εη Γενπηεΐιε, 6πηδ 1η ΙοπηΗΐίοη 
6είιηίΐίνε 6ε Ρ οΙΡΐεε 6υ ]ουΓ, 6πηδ 1ε ΡβηΐβΙϊΟΞίαΐΊοη, οη ηε δ εΙοηηεΓΗ 
ρπδ 6ε τείΓουνεΓ, ρΗΓίηί Ιεδ Ιεςοηδ 6εδ νερεεδ, 1ε ρπδδπ^ε δΗρίεηΐίπΙ Ιγρ- 

1. I. ΜπΙεοδ, Ρε Τγρΐεοη 6β Ρ Οηπ66 %1ϊδε, II. Ρβ ε^είε (Ιβδ ΓβΙβδ 
ιηοΜΙεδ (=ΟηβηΐΗΐΪΗ ΡΗη5(:Ϊ3η& ΑηΗίεείπ 166], Κοιηε 1963, ρρ. 120-121. 

ϋηιίΐπβνδίαΐ [κιιρΓΗ, ρ. 104, η. 1] 143, 574-576 εΐ ρΗδδΐηι. 

2. Ε6. Ζ&οΙιηγϊη νοη Ρίη^εηΐΙΐΗΐ, 6ηπ5 Ζεροδ, Ιιΐδ ΟΓΗεεοΓοηΐΗΐιυιη, 

I, ΑΟιεηεδ 1931, ρρ. (397-402) 401; είίέβ &υδδί ρ&Γ ΒηΡημοπ: ε6. ΚΗΜΙεδ- 

Ροίΐεδ, I, ΑΐΗεηεβ 1852, ρρ. (136-140) 138. Ρη ίεΐε 6ε δπΐηΐ ΟοηδΙπηίΐη, 1ε 21 

πΐΗΪ, ε$1 πιΐδδΐ, ΐΓ8δ ΠΗΟίΓεΙΙεπιεπΙ, ιηι ]οιιτ ίεΓίε; ιηπϊδ ΡπηηίνεΓδΗΪτβ 6ε 1& ίοη63ΐϊοη 
6ε Οοηδίπηίΐηορίε, 1ε 11 ιηπϊ, ηε Γι^ιιτε ρΐιΐδ δυτ εεΚβ ΙΐδΙε. 

Α ρεοροδ 6ε 1η ίεΐε 6ε δΗΪηΐε-δορΙήβ 111 

ϊςιιε φΐε ηουδ πνοηβ 6^5 εοηηυ: «Ρη 8π§εδδε η ΡηΙϊ δΗ ιηπΐδοη...» (Ργου. 

9.1-11). 
ϋπηδ εεΐΐε Ροπηε 6εΓιηΐΐϊνε 6ε ΡοΡΡίεε11ε ΐΐιβιηβ 6ε 1η δΗ^εδδβ εί 

6υ Οΐιπδϊ, 3η§-6356 6ε 13ΐβυ, Γενΐεηΐ δυτ εΙΐΗ^υε ρπ^ε: 

_«Τυ Ρεδ τεη6υ πυ Τειηρίε, ΙοΓδίρι’οη εΐπΕ πυ ιηίϋευ 6ε Ιη ΡεΙε, 

ιοί, 1η δπ^εβδε 6ε ϋϊευ...)) {Εν τω ίερω επέστης, ή Σοφία τον Θεόν, 

μεσονσης τής εορτής...). Λ^βρΓβδ, δΐίεΡείΉ ί6ΐοιηεΐΗ, ιηο6ε ρΓβιηΐεΓ. 
— «ΡοΓδ^υε Ιυ εηδεΐ^ηπίδ, δπυνευΓ, ^υπη6 οη είπϊΐ πυ ιηίϋευ 6ε 1η 

ΡεΙε, Ιβδ ]υίίδ δε 6εηΐΗη6ΗΪεηΙ: Οοιηιηεηΐ οοηηΗΐΐ-ίΙ Ιεδ ΙεΐΐΓβδ δπηδ πνοΐΓ 
εΙυ6ίε? έπΓ ίΐδ ί^ηοΓΗΪεηΙ ηιιε ε’εδΐ Ιοί ςυϊ εδ 1η δπ^βδδε εΓβΗίπεε 6ε ηιοη- 

6ε..(Μεσονσης τής εορτής, διδάσκοντος σου, Σοηήρ, έλεγον οίΊον- 

δαίογ πώς οντος οϊδε γράμματα, μη μεμαθηκώς; άγνοοϋντες οτι σν εΐ ή 
Σοφία, ή κατασκευάσασα τον κόσμον...). ϊϋκΡ, ηιο6ε (ριπίηβιηε ρ1η§η1. 

- «Τυ εδ 6ενεηυ ρουτ ηουδ, δεί^ηειίΓ, 1η δπ^βδδε, 1η Ιυδίίεε εΐ 1η 

Κε6ειηρΐίοη, νεηυεδ 6ε Όίευ...» {Σοφία, δικαιοσύνη, Κύριε, και άπολύ- 

τρωσις, παρά Θεόν σν γέγονας ήμϊν...). Μπίϊηεδ, επηοη, 1ε ο6ε, ΐΓοίδίε- 

ιηε ϊΓορΗΊΓε. 
—«Τυ Ρπίδ ]Ηί11ίΓ 6πηδ 1ε ηιοη6ε Ρεπυ 6ε 1η δπ^εδβε εΐ 6ε 1η Υίβ...)) 

{Τής σοφίας το νδωρ και τής ζωής άναβρύζοιν τω κόσμω...). Μπίίηβδ, 

ΙίΗΐϋίδΐηΗ, ιηο6ε ςυπίΓίειηε ρίπ^πΐ. 
—«Ρη δη^εδδε 6ε ϋίευ δ’βδί τεη6υε ηιι Τειηρίε, Ιοί’δηυοη είπίΐ πυ 

ιηίϋευ 6ε 1η ίεΐε, εΐ εηβεί^ιΐΗίΐ, δείοη ΓΕοηΙυτβ...)) (Ή σοφία του Θεόν, 

τής εορτής μεσούσης, καθώς γέγραπται, τω ίερω έπέστη και έδί- 

δασκεν...). Μπίίηβδ, 6ευχίειηε επηοη, 86 ο6ε, Ιεοίδίεηιβ ΐΓορπίΓε. 

-«Ρη δπ^εδδε εΐ 1η ΡυίδδΗηεε [I Οογ 1. 24], Κεδρ1ειι6ίδδειηεηΙ 6β 

1η ^ΙοίΓε 6ε ΡεΓε [ΗθΒγ. 1. 3], 1ε νειΡε εΐεΓηεΙ εΐ Είΐδ 6ε ϋίευ, δ’εβΐ 
Γεη6υ πυ Τεηιρίε εη οϋδίτ εΐ εηδεί^ηπί!...» {Ή Σοφία και δύναμις, τον 
Πατρ'ος το απαύγασμα, Λόγος δ άίδιος και Υιός τον Θεοϋ, εν ιερω 
παρεγένετο σαρκι και έδίδασκεν...). ΡΓβηιίβΓ ρΓΟδοιηοίοη 6βδ Ρπυ6εδ, 

ηιο6ε (ρΐΗΐτίειηβ. 

IV. V ανβηΐΓ άβ Ια /βίβ. 

ΡουιτΗΪΐ-οη ΓεδίίΙιιεΓ 1ε ίουτ 6ε 1η ηή-ΡεηΙεεόΙε εοπιηιε ]ουτ 6ε ίεΐε 
6ε δπίηίε-δορίήε, 1η δπ^εδδε 6ε Γ)ίευ? Ρεδ οϋπηοεδ εη δοηΐ Ιεεδ ρπαντεδ. 

1. ΡεηΙεΙνΟδΙπποη, 6’πρΓβδ 1π Γβεεηδίοη 6ε ΒπΓΐΙιοΙοιηΗΪοδ 6β Κιιίΐυιηιΐδ 

[ΚοιιΐΙοηηιοιίδίΗηοδ], ε6. Ρϋδδ, Αΐϋεηβδ 1974, ρρ. 94-104. 
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Οιώΐϊε άέμ Βΐεη αναηί Ια Γΐη <1ε 1» ρεποάε ΒνζυηΙΐηε, Ιε ταρροτί εηίτε 
Ιβδ είευχ Γέίβδ Π6 δαυί'αίί είτε Γαείίειηεηί τερτΐδ. Εα Γείε ηιειηε (1ε Ια πιΐ- 

Ρεηίεεόΐε, είερουτνηε αδδβζ Ιοί, άέμ α Βνζαηεε, όβ δοη εαταείέΓβ (1β Γείε 
ΐηιρεηαίε, (Ι^οίηΙβ άε Ρκίεοΐο^ΐβ εχρπιηεε ρατ Ιεδ εεΙεΒταΐίοηδ (1ε 0€ ^ 

ηουβ ανοηδ &ρρβ1ο «1ε ηιοΐδ άβ ιηαΐ εοηδίαηϋΐηοροΐίίαΐη», βδί αυ]οοΓ(1’ Ηυΐ 
ιηιε Γείε ρυείραε ρευ ουΒΙίεε ου ηβ£%έε, ρυί ραδδβ ρταίϊηυειηεηΐ ΐηαρβΓ- 

ςυε (1υ §ταικ1 ρυΒΙϊε. 

1131 αυευηε εοηιρέίεηεε ρουτ βη ρΓοροββΓ υη δυΒδίίίυί. Μαίδ, 4 ιηοη 
&νίδ, οη άβνταίϊ ρτεικίτε (ΓαΒοπΙ βη εοηδίεΙεΓαΐίοη Γ αβρεεί ΐύβοΐο^ίςυβ: Ια 
8α§εδδε (Ιε Όίευ εδΐ Ιβ Ι^ο%08, Ια δεεοικίε ΡβΓδοηηβ <1ε Ια Ττίηίίε. Ροιιτ 
(Ιβδ Γαΐδοηδ (Ιοηβ ίύεοπρυεδ, ηιαΐδ δυτίουΐ ιϋΒαοΐίφίεδ, οη (Ιοίί ορίετ ροιιτ 
<1εδ Γβίεβ φΐΐ ιηείίεηί εη ι-εΙίεΓ βει ειΐδεΐ^ηβιηβηί ίΐιεοΐο^ϊρυβ; α ρΐιΐδ Γοτίε 
Γαϊδοη οη (ΙβνΓαΐί ενίίβΓ ιΐβδ Γέίβδ ετέαηί <1εδ ςυΐρΓΟφίοδ ίΐε εβ ροϊηί άε 
νηε: αΙοΓδ, (ίβδ Γέίβδ ύέιϋεεδ εη ρτθηιίετ Ιϊευ αυ 3αΐηί-Εδρπί, α Ια νίεΓ§ε 
Ματΐε ου α Ια Οοίχ (Βΐεη ρυε εείίε ύετηϊετε ροβδϋήΐίίβ ραΓαίδδβ υη ρευ 
ρΐιΐδ δυρροτίαΒΙε), ιηέηιε (Ιβδ Γέίβδ (Ιέάίββδ α Ια Τηηίίέ εη §έηβΓα1, δοηί α 
βνίΐβΓ. Εί, ένΜεπυηβηί, οη (Ιοίί αυδδί (1ε Ιουίβ Γαςοη ενϊίετ άβ ετεετ (1ε 
ηουνεΐΐβδ Γέίβδ αιΐ Ιιοε βΐ (Γβδδαγεί' (Ιε Ιβδ πηρίαηίετ άαηδ Ια Ιταάίίΐοη ΙϊΙογ- 

£ΐ(}υ6 οπβηίαΐε. 

Οτ, ραπηΐ Ιβδ Γέίβδ ιίοιηΐηΐεαίεδ, Ιεδ ρΐιΐδ ^ταικίβδ, Ραεριβδ εΐ Νοεί, 
δοηί ιίβδ ίείβδ (Γυη οαΓαείετε εί ά’ιιη εοηίβηυ ίΐ'έδ δρεεϊίιιμιεδ, ροΓίαηί 
δΐιτ εΐβδ Γαΐίδ ίτέδ ρατίΐευϋβΓδ (1β ΠιίδϋοΪΓε οΐυ δαίυί; βΠβδ δοη!, εη ρΐυδ, 

δυτεΐιαι^εβδ εΓυη ρΓορΓβ ηίυεί εεείεδΐαδίΐρυε ίτβδ πείιε, ρουΐ' ηε ραδ οΐΐβΓ 
Ιβδ (ΙίνεΓδεδ ηιαηίΓεδΙαίίοηδ βΐ εουΐυιηβδ δβευίΐετβδ, (Ιε δοτίε φΓϋ ηγ α ρΐυδ 
Ηευ ά’γ α)ουίβτ (Ιβδ ηουνεαυχ εΐεηιεηΐδ ου (Γεη Γβηουνεΐετ Ια δΐ^ηΐΓΐεαίίοη 
εί 1ε εοηίεηυ. Τουί δΐιηρίβηιεηί Ια εβΙέΒκιΐίοη (1ε Ια δα^εβδβ δ’ είΓα- 

εεΓαΐί εοιηρίείειηεηί. 

1ε ηε νοίδ ρυ’ιυιε Γείε ςυΐ ρηίδδε αδδΐιιηετ εείίε Γοηείίοη: ε’βδί Ια 
Γβίε εΐε Ια ΤΓαηδΠ^υΐ'αΙϊοη. ΙΙηε Γείε είοιηίηΐεαίε ΐιηροΐ'Ιαηίε εη δοϊ, ιριΐ δε 
ταρροΓίε α Ια ΡβΓδοηηε ιηειηε (1ε ΕΙιπδί-Όΐευ, ιηαΐδ (μη η’εδί ραδ εχεεδ- 

δΐνεηιεηΐ εηεοιηΙΐΓβε εΐε ηιαηΐΓεδίαίϊοηδ Ιίίυτ^ΐ^ιιεδ ου ρτοΓαηεδ. Ό’αυΐΓε 
ρατί ε’εδί υηε Γείε οεΙεΡτεε α υηε (Ιαίε (6 αούί) αδδβζ ρτοείιε α εείίε άε Ια 
Όοπιιΐίίοη (1ε Ια Πιεοίοίνοδ (15 αούί), ]οηι* (1ε Ια εβίεΐιταίΐοη Ιτα<1ΐίίοη- 

ηεΐΐε (1ε δαΐηίε-δορΗίε είαιΐδ Ια ΐΓαάίίΐοη τυδδε. Ουΐ ρΐυδ βδί, ε’βδί υηε 
Γείε είΓοΐίεηιεηΙ; Ιΐεε α Ια Ιταάίίίοη ηιγδίίρυε οτΐεηίαίε εί δυτίουΐ α Γεη- 

δβϊ^ηεηιβηί Ιιβδγείιαδίε, έ^αίβηιεηί εοιυιυ εί Γεραηύυ (Ιαιΐδ 1ε ιηοΓκΙε §Γβε 
εί δίανε εί (Ιενεηυ ((οΓΠείεΙ» ύαηδ ΓΕ^Ηβε οείΓιοιΙοχε; εΐΐε ροτίε ρτεεΐ- 

113 Α ρι·ορο$ <1ε Ια Γβίε (1ε δαΐηίβ-δορίιΐε 

δβηιεηί δυτ Ια ΡβΓδοηηβ (1υ Οΐιπδί, ΐ'βνεΐεε ΙοΓδ (1ε Ια ΤΓαιΐδΓι8υΓαίιοη 
ίΐαπδ δα Όπΐηΐίε, εί άόάατε ρΓβείδβηιεηί Ια ϋϊνίηΐίε ρετεερίϊΐιΐε ιηειτιε 
ραι- (Ιβδ ηιογεηδ εοτροτεΐδ, δουδ Ια Γοπηε (Ιεδ βηει^ΐβδ (ϋνΐηβδ ίηετέεβδ, α 
ΡεηεοηίΓβ (1ε ΓΕδδβηεε (ϋνΐηε εΐΐε-ιηβπιε, ρυΐ Γβδίε ίταηδεεικίαηίε εί ΐηι- 

ρετεερίΐΒΙβ. Οη (ϋδροδβ ύ’οΓβδ εί (1ε)α (1ε Εοηδ εχειηρίεδ ού (Ιβδ ε^ΐίδβδ ου 
(Ιεδ βίαΒΙΐδδβπιεηΙδ τεΐΐ^ΐευχ ροΠαηί δΐιηρίειηεηί 1ε ηοηι (Ιυ ΟΙιτΐδί, ου υη 
άβ δεδ εςυϊναΐεηίδ, δαηδ ΓεΓετεηεε ραΠίευΙίεΓβ α υη ενεηειηεηί εοηοΓεί (1ε 
5α νΐε Ηυιηαίηε, Γείεηί Γε^υΐΐετειηεηί 1ε )ουτ ύε Ια ΤταηδΡι^υταΙΐοη: υη εαδ 

ίνρίςυε εδί εεΐυί άυ ιηοπαδίετε (1ε ΡαηίοεταίοΓ αυ ιηοηί Αίΐιοδ. 
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Ρβΐίΐβ ΒΐΒϋο^ΓΗρΙιίβ ^τβομιιβ ίκ| Οοο: 

~ ΡΗουηΙουΙβδ, Ό ναός της του Θεού Σοφίας. Έορτολογικά 
προβλήματα, οοιηιηυηΐο^Ιΐοη ρΓβδβηίβθ Ιογβ 6’υιι οοη£Γ6δ δΐιτ ΙΊιίδΙοίτθ 6β 
Ιέΐ οΗΐΙιβίΐΓίΐΙβ δδϊηΐβ-δορΗΐβ 6β Τΐιεδδίΐΐοηϊμιΐθ (ΤΙιοδδδΙοίΐίριίΘ 1996) & 

ριιΒΙΐβΓ 6&πδ Ιβδ 3οϊ6δ 6α οοη^-βδ (οοΐΐβοΐίοη: Χριστιανική Θεσσαλονίκη) 

(Σβδ αοίβδ νίεηηεηί 6β ρ3Γ3Ϊίχ6: Ιστορία, λατρεία και τέχνη του ίερου 

ναού τής του Θεοΰ Σοφίας, Τίκ^ΐοηΐηυθ 2007; ΓαιΐίοΙβ (ροδίΗιιηιβ) 6β 

6. Ρΐιοαηίουΐβδ: ρρ. 57-80]. Εη 3ΐΐβιι63ΐιί νοίτ 1η εοατίβ ηοΐΐοε 6α ιαβιτιε 

βαίευρ ((Μεσοπεντηκοστή», 63ιΐδ: ΐ6., Λογική Λατρεία, Τΐιβδδαίοιασαβ 
1971, ρρ. 108-114 Ν° 14. 4 

- Θ. ΚαΙοΡγτβδ, Οί ναοί τής του Θεοΰ Σοφίας καί ή καθιέρωση 

του χρόνου εορτασμού τους (Οί είκονογραφικοί τύποι Μεσοπεντηκο- 

στής καί αγίας Σοφίας)», βη 3ΠΠ6ΧΘ, 63113: ΐ6.,Ό μουσουργός’Ι. Θ. Σα- 

κελλαρίδης καί ή βυζαντινή μουσική (!), Τ1ΐ6333]οηκία6 1988; Γβίιη- 

ρΓ6δδΐοη Γ61Ώ311166 63Π3 Γρηγόριος ό Παλαμάς, 71 (1988), 407-432. 

ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝ Ο. ΡΙΤ5ΑΚΙ8 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΛΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ 
ΕΠΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ Α': 

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΤ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΚΡΑΤΟΡΑ 
ΣΤΟΝ ΙΣΑΑΚΙΟ ΚΟΜΝΗΝΟ, ΤΡΙΤΟΤΟΚΟ ΓΙΟ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΥ (1081-1118) 

Ένα σημαντικό ζήτημα, όσον αφόρα τήν αύλική Ιεραρχία επί Α¬ 

λεξίου Α' Κομ,νηνοΰ (1081-1118), είναι ή χρονολόγηση τής άπονομ,ής 

του τίτλου του σεβαστοκράτορα στον τριτότοκο γιο του αύτοκράτορα 

Ισαάκιο Κομνηνό (36) Γ 

Όπως είναι γνωστόν, ό τίτλος του σεβαστοκράτορα δημιουργή-. 

θηκε από τόν Αλέξιο Α' Κομνηνό αμέσως μετά τήν άνοδό του στον 

θρόνο τόν Απρίλιο του 1081 καί δόθηκε για πρώτη φορά στον αδελφό 

τουΊσαάκιο Κομνηνό (12)2. Μετά τόν θάνατο του Ίσαακίου Κομνη- 

νοΰ (12), που τοποθετείται μεταξύ των ετών 1102 καί 1104, τόν τίτ¬ 

λο έλαβε ό δευτερότοκος γιος του αύτοκράτορα Ανδρόνικος Κομνη- 

νός (35)3. Γιά περισσότερο από είκοσι χρόνια έτηρεΐτο δηλαδή ή 

πρακτική τής άπονομής του τίτλου σέ ένα μόνον πρόσωπο. 

Ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36) είχε λάβει με βεβαιότητα άπό τόν 

1. Γιά διευκόλυνση ακολουθώ στήν παρούσα εργασία την πρακτική 
που καθιέρο^σε ό αείμνηστος Κ. Βαρζός, δηλώνοντας μαζί με τό όνομα κάθε 
προσώπου τόν αριθμό που έχει στή Γενεαλογία των Κομνηνών. Βλ. Κ. Βαρζός, 

Ή γενεαλογία των Κομνηνών, Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 20α-β, τ. Α'-Β', 

Θεσσαλονίκη 1984. 

2. Βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Οί τιμ,ητικοί τίτλοι επί Κομνηνών (1081- 

1185). Συμβολή στή μελέτη τών διοικητικών θεσμών του βυζαντινού κράτους, 

διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 2005 (υπό έκδοση στή σειρά: Βυζαντινά 
Κείμενα καί Μελέται του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών), σσ. 67-70. 

3. Βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’άνωτ., σσ. 76-77. Γιά τή 
χρονολόγηση του θανάτου του Ίσαακίου Κομνηνοΰ (12) βλ. Όεηΐδβ ΓΐΓ3ηίβ 
Ρ3ρ9ο1ΐΓνδδ3ηΐΗου, 1,3 63ΐβ 6ε 1β πιογΙ 6ιι δβΒ3δΐοοΓ3ϊοι· Ιδ33ο Οοηιηεηβ, ίτβΓβ 
6’ΑΙεχΐδ ΙβΓ, εϊ 6ε φΐεΐςιιβδ βνβηειηβηΐδ εοηΙειηροΓ3Ϊηδ, ΚΕΒ 21, 1963, σσ. 250- 
255. 
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τ:ατέρα του Αλέξιο Λ' Κομνηνό τον τίτλο τού καίσαρα. Στο γεγονός 
άναφέρετχι ό Ιωάννης Χωνχράς, ό όποιος κάνει λόγο επίσης γιά την 
απονομή τού τίτλου τού σεβαστοκράτορα στον Ανδρόνικο Κομνηνό 
(35) και τού τίτλου τού καίσαρα στον Νικηφόρο Βρυέννιο: Και 6 μεν 
Ανδρόνικος σεβαστοκράτωρ τετίμητο, δ δ' Ίσαάκιος και δ Βρνέννιος 
Καίσαοες..} Αναφορά κάνει και ό Θεόδωρος Σκουταριώτης: ... και 
Ανδρόνικον, δν τ<7> τον σεβαστοκράτορος |ένν. Αλέξιος δ Κομνηνός] 

τιμά άξιό)μάτι, αυτός τούτο καινισας, και Ίσαάκιον δν έτίμησε καί- 
σαρα...1 2 

Πότε ακριβώς έλαβε τον τίτλο τού καίσαρα ό Ίσαάκιος Κομνη- 
νός (36) δεν γνωρίζουμε, πιθανόν όμο^ς αύτό νά έγινε, όπως υποστηρί¬ 

ζεται, μετά τον θάνατο τού καίσαρα Νικηφόρου Μελισσηνού, δηλαδή 
μετά τις 17 Νοεμβρίου 11043. Ό πρωτότοκος γιος τού αύτοκράτο- 
ρα Ιωάννης Β' Κομνηνός (1118-1143) είχε στεφθει βασιλεύς τήν I7) 

Σεπτεμβρίου 1092 και ό δευτερότοκος Ανδρόνικος Κομνηνός (35) 

είχε λάβει, όπως είδαμε, τον τίτλο τού σεβαστοκράτορα τό πιθανό¬ 

τερο μετά τό 1102-1104 περίπου4 * *. Τίποτε βεβαίως δεν αποκλείει 

1. Ιωάννης Ζωναράς, Επιτομή ιστοριών, έκδ. ΤΗ. ΒϋΙΙηεΓ-λνοΒδΙ, 

Ιοβηηίδ Ζοπ3Γ3β Ερΐΐοπΐ36 ΗίδίοπβΓυιπ ΙίΗπ XVIII, Θ5ΗΒ. Βοηηβε 1897 σ 
749. 1-2. 

2. Θεόδωρος Σκουταριώτης, Σύνοψις χρονική, έκδ. Κ. Ν. Σάθας, 

Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη ή συλλογή ανεκδότων μνημείων τής έλληνικής ιστο¬ 

ρίας, τ. Ζ', έν Βενετία - έν Παρισίοις 1894 (άνατ. Άθήναι 1972, ΗΐΙ6βδΗεΐηι 
- Νο\ν Υοτίς 1972), σ. 177, 9-11. 

3. Τήν άποψη ότι ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36) έλαβε τον τίτλο τού καίσα¬ 

ρα μετά τον θάνατο τού Νικηφόρου Μελισσηνού υποστηρίζουν οί δυζβηηε 6 ε 
Ί°η&Π. Γυ ^έηεβίο^ίε 6εδ Θοίηηεηε 6ε Βγζβηοβ, ανέκδοτη διδακτορική διατρι¬ 

βή. ΒπιχεΙΙεδ 193/, σσ. 3/ σημ. 5. 42 και σημ. 9, και Κ. Βαρζός, Γενεαλογία, 

ενθ’άνωτ. τ. Λ', σ. 238 (άρ. 36). Ή 8. 6ε Ίοη§Η τοποθετεί όμως τον θάνατο 
τού Νικηφόρου Μελισσηνού περί τό 1112. Για τή χρονολόγηση τού θανάτου 
τού Νικηφόρου Μελισσηνού βλ. Βραχέα χρονικά, έκδ. 1*. δεΙίΓβΐηει*, 1)ΐι* 

ΠνζΗΐιΙίιιϊδοΙίδη ΚΙ«'ίη(·|)ΓοηιΊν(·ιι, ΟΡΗΒ XI1/1 -3, τεύχ. 1-3, Μ/ΐεη 1975-1979, 

άρ. 16/2ο. τεύχ. 1. σ. 168. 1. Βλ. καί 1). Ιί. Ρ3ρ3<·ΙΐΓγ583ηΐΠυιι, ένθ’άνωτ., 

σ. 252 και σημ. 17· Γ. δείιτείιιει·, ΚΙεΐικΙίΓοηΐΙωΝ, ενθ’ άνωτ., τεύν. 2, 
σ. 163. 

4. Για τή χρονολόγηση τής στέψης τού Ιωάννη Β' Κομνηνού ώς βασι- 

λεωε βλ. Στ. I . I εωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’ άνωτ., σ. 86 καί σημ. 
245, μέ αναφορά στή βιβλιογραφία. 
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ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36), ό όποιος γεννήθηκε στις 16 Ιανουάριου 
1093 ή νά ελαβε τον τίτλο τού καίσαρα πριν από τον θάνατο τού 
Νικηφόρου Μελισσηνού. Για πρώτη φορά πάντως άπαντά ώς καί- 

σαρας στο Τυπικόν τής μονής Κεγαριτοψένης τής αύτοκράτειρας Ει¬ 

ρήνης Δούκαινας, τού οποίου τό πρώτο μέρος χρονολογείται άπό τον 
τελευταίο εκδότη Ρ. ΟδΐιίΐβΓ περί τό 1110: Τελείσθωσαν τα μνημό¬ 

συνα του περιπόθητου υίοϋ τής βασιλείας μου κνρον Ίσαακίον τον 
πορφυρογέννητου και καίσαρος καθ'ήν άν ημέραν εκδημήση, ομοίως2. 

Στο Τυπικόν τής μονής Κεχαριτοομένης άπαντά ώς καισάρισσα καί 
ή σύζυγος του Ίσαακίου Ειρήνη: Τε?,είσθωσαν τα μνημόσυνα τής 
περιπόθητου νύμφης τής βασιλείας μου κνράς Ειρήνης τής καισαρίσ- 

σης καθ’ήν άν ημέραν εκδημήση, ομοίως3. 

1. Για τήν ήμερομηνία τής γέννησης του Ίσαακίου Κομνηνού (36) βλ. 

Βραχέα χρονικά, ένθ’άνωτ., άρ. 5/6, τεύχ. 1, σ. 55, 1-2: μην'ι ιαννουαρίω ιό, 

ήμερα α, ωρα τής ννκτός ό, ίνδικτιώνος α, έγεννήθη δ πορφυρογέννητος κυρ 
Ίσαάκιος. Τό σημείωμα βλ. καί έν Α. Κ3ζ6αη, ϋΐε ΓίδΙβ 6ετ ΚΐικΙεΓ 6βδ 
ΚβΐδβΓ Αΐβχΐοδ I. ίη βίηβΓ ΜοδΙοιιβΓ ΗβικΙδεΗπίΊ (ΓΜΜ 53/147), έν ΚιιΐΗ διίεΗΙ 
- Η. Ε. δΐΐβΓ (έκδ.), ΒεΐΐΓ3§ε ζιιγ Αΐΐεη ΟεδεΙιίεΗίε ιιηά 6εΓβη Ν^εΗΙεΒεη. 

ΡβδίδεΗηίί: Γϋΐ' Ργ3πζ ΑΙίΗεΐιη ζυω 6.10.1968, τ. II, ΒειΤη 1970, σσ. 233- 

237, ειδικότερα σ. 234, άρ. 6· Ρ. 8οΗΐ’εΐηει\ Εΐηε ιιηΗβ^ωιΙε ΒβδεΗτείΒιιη^ 

6βΐ' Ρ3ΐηιτΐ3ΐΐ3Πδ1.θ5ΐάΓθΗο (ΡεΟιίγε Οβηιϋ) υπό \νείΙβΓθ Τεχΐε ζιιτ Τορο§ταρ1ιίβ 
ΚοηδΙβηΙΐηορεΙδ, ϋΟΡ 25, 1971, σσ. 217-248, ειδικότερα σ. 248, αρ. 6. 

2. Τυπικόν τής σεβάσμιας μονής τής ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχα- 

ριτωμένης τής έκ βάθρων νεουργηθείσης καί σύστασης παρά τής ευσεβέστατης 
αύγούστης κυράς Ειρήνης τής Δουκαίνης κατά τήν αυτής πρόσταξιν καί 
γνώμην ύφηγηθέν τε καί έκτεθέν, έκδ. Ρ. ΟβιιϊΐεΓ, Εε Ιγρίΐίοη 6ε \ά ΤΗεοΙοΓοδ 
Κεε1ΐ3ΓίΙόιηεηε, ΚΕΒ 43, 1985, σσ. 5-165 (τό κείμενο: σσ. 19, 1-149, 2327), 

ειδικότερα σ. 121, 1811-1813. Για τή χρονολόγηση τού πρώτου μέρους τού 
Τυπικού βλ. αυτόθι, σσ. 12-13. Στις διαφορετικές άπόψεις για τή χρονολό¬ 

γηση τού Τυπικού άναφερόμαστε παρακάτω σ. 120 σημ. 2. Ό Ίσαάκιος Κο¬ 

μνηνός (36) δεν άπαντά στο λειτουργικό Τυπικόν τής Ειρήνης Δούκαινας για 
τή μονή τού Χριστού Φιλανθρωπηνου, που σιόζεται στον κοόδικα Παναγίας 
Καμαριωτίσσης 29, φφ. 1Γ-176Γ, τού δευτέρου μισού τού ΙΒ' ή των άρχών 
τού ΙΓ' αί. Τά σημειώματα που άφοροϋν μέλη τής αύτοκρατορικής οικογέ¬ 

νειας έξέδωσαν μέ σχόλια οί Μβΐοιιΐβ Κοπτουροιι - Γ-Ργ. λ^ηηίβΓ, Οοιηιηε- 

ΐϊΐθΓ3Ϊδοη5 6εδ Θοιηηβηεδ όβηδ 1ε Ιγρΐ1ίοη ΙΐΙιιτ^ΐφίε 6ιι ιηοηβδΙβΓε 6ιι ΟΒπδΙ ΡΗΐ- 

ΙαηίΗτορβ (Μ5. Ρ3ΐΐ3§1ιΐ3 Κ3ΐη3ποΐΐδδ3 29), ΚΕΒ 63, 2005, σσ. 41-69. 

3. Τυπικόν τής μονής Κεχαριτωμ,ένης, ένθ’ άνωτ., σ. 123, 1840- 

1841. 
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'Ο Νικήτας Χωνιάτης παρέχει όμως τήν πολύ σημαντική μαρ¬ 

τυρία δτι ό Ίσαάκιος Κομνηνδς (36) είχε τιμηθεί άπδ τον πατέρα 
του μέ τον τίτλο τού σεβαστοκράτορα. Τήν πληροφορία αύτή αναφέ¬ 

ρει στο σημείο δπου γράφει για τις τιμές που δέχθηκε ό Ίσαάκιος άπδ 
τον αδελφό του Ιωάννη Β' Κομνηνό μετά την άνοδό του στον θρόνο 
τον Αύγουστο του 1118: 

7 ω γε μψ Ίσαακίφ τω κασιγνήτω προστετηκώς συμφυής και 
ό/ιόπνονς έόείκνντο, και ώς φιλοϋντι μεν υπέρ άπαντας, μάλιστα 
ό' ως τ'α πάντα η τά πλείω είσενεγκόντι προς την κατάσχεσιν τής 
αρχής- τοϋτον γάρ καθιστάμενης ετι τής βασιλείας καθέδρας τε και 
τραπέζης εξ ίσον κοινωνον παρελάμβανε και μετεδίδον τής άναρ- 

οήσεως, οποία έπιπρεπής τω τον σεβαστοκυάτορος άξιώματι, ώ προς 
τον πατρός Αλεξίου τετίμητο ΊσαάκιοςΕ 

Διάφοροι ερευνητές απορρίπτουν την άξιοπιστία τής παραπάνω 
πληροφορίας του Νικήτα Χωνιάτη και υποστηρίζουν οτι ό Ίσαά¬ 

κιος Κομνηνδς (36) δέχθηκε τδν τίτλο του σεβαστοκράτορα άπδ τδν 
άδελφό του και όχι άπδ τδν πατέρα του. Αύτδ υποστήριξαν παλαιό- 

τερα οί Ε. ΚιιγΙζ2, διιζβηηε 6ε Ίοπ^ΐι3 και Κ. ΟυΐΙίβικΙ4, ένω πιδ πρόσ¬ 

φατα υιοθέτησε τή θέση αυτή και ό Κ. Βαρζός5. Ότι ό Ίσαάκιος 
Κομνηνδς (36) έλαβε τδν τίτλο άπδ τδν Ιωάννη Β' Κομνηνδ δέχον- 

1. Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική διήγησις, έκδ. I. Α. νβη ΘΐεΙεη, 

Νίοείββ ΟΙιοηΪ3ΐ36 ΗίδΙοηβ, ΘΡΗΒ ΧΙ/1-2, τ. Ι-ΪΙ, Βεπ>1ΐηΐ - Νονί ΕΒογβοι 
1975, τ. I, σσ. 8. 2-9. 8. 

I ήν πληροφορία τού Νικήτα Χωνιάτη επαναλαμβάνει καί ό Θεόδωρος 
Σκουταριού της, Σύνοψις χρονική, ενθ’άνωτ.. σ. 188, 13-17: Τω γε μην κασι- 

γνψιο Ίσαακίφ σνμφνής και όμόπνονς έόείκνντο, καΟέόρας τε και τραπέζης 
έξ ίσον κοινωνον παρελάμβανε, και άναρρησεως μετεδίδον έπαιρεποϋς, τω τον 
σεβαστ οκοατ ορος άξιωματι, φ προς τ ον πατρος Αλέξιον δ Ίσαάκιος έτετί- 
μητο. 

2. Ε. Κ ιι Π /., ΓηοάίβΠε ΓεχΙ(* 3ΐΐδ (1οι· Ζεί£ 6βδ Κ;ιΐ«.Τ5 ΊοΕιηηεδ Κοιηπεποδ, 

ΒΖ 16, 1907, σσ. (59-119, ειδικότερα σ. 101 σημ. 1. 

3. 8. ιΐο .ΙοιιμΙι. Οέη&Ιο^ίβ, ένθ’άνωτ., σ. 42 καί σημ. 11. 

■'*. Κ. (·πιΊ1;ιη<1, Είικίεχ δΐιι· ΓΗΕΙοϊγο 36ιηΐηΐδΐΓ3ΐΐνε (Ιο ΓοπιμίΓΟ Βγζβη- 

1-ϊη. Εε οοωπιΐ, 0(.Ρ 1.3, 194/ (- ΜΐδεεΙΕπεπ (λιϊΙΕυπιε (Ιο ϋοΓμΙι.Ίπΐυπ ί), σσ. 

168-194. ειδικότερα σ. 179 (= Κοοίιοιο,ΐιοχ 5ιιγ Ιοη ΐιΐδΐίΐιιϋοιίδ Βχ/ΛπΙιΊκ», ΒογΙϊιιογ 

Βν/ίΐηΐϊηΪΗΐίΛ-Ιιο ΑιΊκήΙπι 35, τ. 1-11, ΒοΗΐη - ΑιηδΙεπΕιη 1967, τ. 11, σσ. 25- 
43, ειδικότερα σ. 31). 

5. Κ. Βαρζός, Γενεαλογία, ένΟ’άνωτ., τ. Α', σ. 238 καί σημ. 4. 

119 Μελέτες για τήν αύλική Ιεραρχία επί Κομνηνών Α' 

ται επίσης οί Ρ. I. ΙΕρει^Εί)1 καί Ε. Βι-εΒΐβι·2. Άλλοι έρευνητές έχουν 
αφήσει άνοικτδ τδ ζήτημα ή δεν έχουν λάβει σαφή θέση3. 

1. Ρ. I. υδροπδΐίί], Κοηβΐ^ηίΐηοροΐδίά] 8βΓ3Ρδ1ά] Ιίοάβΐίδ νοδΤηϋαιϋφ, 

ΙΚΑΙΚ 12, 1907, σσ. 1-255, ειδικότερα σσ. 18, 20. 

2. Ε. Β γ61ι ΐ 6Γ, Εβ ιηοηάε ΒγζβηΙίη, τ. II: Εβδ ίηδίΐίιιίΐοηδ 6ε ΙεηιρίΓε 
Βγζ3ηΐίιι, ΒίΒΚοΐΙιβφίε Ίο δχηΐΗβδβ Ηΐδίοπςυε, Ε’ένοΐιιίΐοη 6ε 1Ίιιιΐϊ)3ηίΙβ, βχη- 

ΐΗοδε εοΐΐεείίνε ΧΧΧΙΙΒΐδ / ϋειιχΐβηιε δβεήοη, II. Ε’εΙϊοιΜΓειηεηΙ 6ε ΓειηρΕε βΐ 
ΓηίΈήΒΙϊδδειηεηΙ Ίο 1Ί6έε Γηοη^ΓοΙιΐηαο ΙΙΒίδ, Ρίΐι-ΐδ 1949, σ. 40. 

3. Ό Ε. 01)3 ΐ3η 6 ο η, Εβδ Οοιηηεηε. Είικίοδ δοτ 1’βιηρΪΓβ ΒγζβηΙΐη 3ΐιχ 
Χίο βΐ ΧΙΙβ δϊεείεδ, τ. II: Ιθ3ΐι II Οοιηηεηε (1118-1143) εΐ Μβηηεΐ I Οοιηηεηε 
(1143-1180), Ρ3Γΐδ 1912 (άνατ. Νειν ΥοΗί 1960, στη σειρά: ΒυτΙ ΡγεπΕΙϊπ 
Κεδε3Γε1ι 3ΐκ1 δοιίΓεε λΥοΗίδ δεπεδ 2), σ. 17 σημ. 5, παραθέτει τίς πηγές, χωρίς 
νά σχολιάζει τό ζήτημα: «ϋ’ηρΓεδ Νΐΐίέίηδ ΟΗοηΕΐεδ, ρ. 13, Ιδ33ε 3ΐΐΓ3ΪΙ τεςιι 6ε 
δοη ρεΓε Ε δΐ^αΐΐε 6ε 5εδ3δ1οεΓ3ΐθΓ. ϋηηδ 1ε Τγρίλοη 6ε 83 ηιεΓε ρουτ 1ε ιηοη3δ£βΓε 
ΝοίΓε-ϋ3ΐηε ρ1εΐιιε-6ε-£Γ3εε5, Ιδ33ε 3 δευίειηεηί 1ε ώχε 6ε 0βδ3Γ, Μΐΐίΐοδΐεΐι βί 

ΜίΐΠεΓ, ορ. εΐΐ., 1. V, ρ. 375». 
Ό Ε. δΐΐετηοη, Νοΐεδ 6ε ΙΐίηΕΐιιτε εΐ 6ε ρι·οδορο^Γ3ρ1ιϊε Βγζβηίΐηβδ. Α 

ρΓοροδ 6ε ΐΓοΐδ ΕοεηιΙίΓεδ 6ε Ε Γβιηϋΐε Βο^εποδ (ΧΙΙε δΐεείε), ΚΕΒ 22, 1964, σσ. 

184-198, ειδικότερα σ. 188, αφήνει ανοικτό τό ζήτημα: «Ϊ5330 €οιηη€ηβ, 1β 
ρΐιΐδ ]ειιηε 6εδ ίΐΐδ 6’ΑΙεχΐδ ΙεΓ εί Ιεβηβ\ 11 ίυΐ εεδ3Γ, 6α ιηοίηδ ιιη εειίηϊη Ιβηιρδ, βη 
ιηεπιε ίεηιρδ ςιιε ΝΐεέρΙιοΓε Βιγβηηΐοδ εΐ 1ε Γβδ(3 ]ιΐδΐρι,3ΐι ι·ε§ηε 6ε Ιεβιι II (1118- 

1143) ςυΐ 1β ηοηιηιβ εοδαείοοεαΐοε, ιιΐ3Ϊδ δ’ΐΐ Γβαί εη εΓοΪΓβ Νίεέΐβδ ΟΗοπιαΙεδ εείΐε 
ρΐΌΠίοΐίοη δε δεΐ’311 Γβΐΐε δοαδ ΑΙεχΐδ Ιεε ...». 

Τό ζήτημα αφήνει έπίσης άνοικτό ό Α. Ηοΐιίννε^, ΒβΐΐΓ3§ε ζογ ΥβΓ- 

ννβΐίαη^δ^βδείιΐεΐιΐε 6εδ ΟδΙίΌΐηΐδεΙιεη Κεΐεΐιβδ ιιηΐεε 6εη Κοιηηεηεη, ΜίδεεΙΕηεβ Βγ- 

Ζ3ηΐίιΐ3 Μοιιβεεηδΐβ 1, ΜΐϊηεΗεη 1965, σσ. 25-26 καί ειδικότερα σ. 25 σημ. 5, ό 
όποιος υποστηρίζει οτι δεν μπορεί νά άναπτυχθεΐ επιχειρηματολογία για αύτό, 

άφου τό Τυπικόν δέν είναι μέ ακρίβεια χρονολογημένο: «ϋ3δ ΓνρίΤοη ϊδΐ 1εΐ6βΓ 
πΐεΐιί ^011311 63ΐΐεΓΐ. ϋΐε ΗεΓ3ΐΐδ^εΒεΓ δείζεη εδ ίβ6εηί,3ΐΕ νοε 1118 βη; 6311η Ειηη 
βδ ]ε6οείι ί’ϋΓ εΐηε Αΐ'^ιιιηεηΐηΐΐοη ίη ιιηδβΓεΓ Ργ3§0 ηΐεΐιΐ 1ΐ6Γ3η^εζο^εη %νβΓ6εη». Ό 
ίδιος όμως, αυτόθι, σ. 29 σημ. 3, δέχεται ότι ό Αλέξιος Α' Κομνηνός χορήγησε 
τον τίτλο τού σεβαστοκράτορα συγχρόνους σέ δύο από τους γιούς του: «ΑΙεχϊοδ I. 
ΙιβΙΙε δΐε 3ΐδ ΕίηζεΚνϋΐ'6ε ^εδεΙιΜΓεη, βΒεε δείιοη εΓ δεΙΒδΙ: 1ΐ3ί1ε δΐε ζιι^ΐεΐείι ζ\νείεη 
δεΐηβΓ δόΐιηε νεείίεδεη». Άλλου πάλι, αυτόθι, σ. 36, υποστηρίζει ότι κατ’άρχήν 
ό τίτλος άπενέμετο μόνο μια φορά, άλλα ήδη επί Ιωάννη Β' Κομνηνου υπήρχαν 
περισσότεροι κάτοχοί του: «Ζιιηδείΐδΐ \\τιτ6ε 6ίεδεΓ Τίΐβΐ ηητ είηιηηΐ νεΓίΐβΙιεη, 
3ΐ>0Γ ΒεΓεΐίδ ιιη-ΙβΓ .ίοΐιηηηεδ II. §36 εδ ιηεΙιτβΓε Τγ3§0γ 6εδ 36Β35ίο1ίΓ3ίοιΐΐ1;€Ε». 

Βλ. καί Ργ. Ι)ό1^6Γ, Ζιιγ ΤεχΙ§εδί3ΐίηη^ 6ει· Ε3ΛΤ3-υΓΕιιη6εη ιιη6 ζιι ϋΐΓβΓ §ε- 

δεΙιίεΙιίΕεΙιεη ΑιΐδΛνεΓίηη^, ΒΖ 39, 1939, σσ. 23-66, ειδικότερα σ. 34· Μ. Β3οΙί- 

ηΐ3ηη - Ργ. Βδΐ^εε, ϋΐε Κε6ε 6εδ μέγας δρουγγάριος Οεε^οΓΐοδ Αηίΐοείιοδ 3ΐιί 
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Τα επιχειρήματα δσο^ν απορρίπτουν τή μαρτυρία του Νικήτα 
Χωνιάτη στηρίζονται άπδ τή μια στην προαναφερθεΐσα πληροφορία 
του Ιωάννη Ζωναρά δτι έπι Αλεξίου Α' Κομνηνου τιμήθηκαν ό Αν¬ 

δρόνικος Κομ,νηνός (35) μέ τον τίτλο του σεβαστοκράτορα και οί 
Ίσαάκιος Κομνηνός (36) και Νικηφόρος Βρυέννιος μέ τον τίτλο του 
καίσαρα1. Από την άλλη προβάλλεται τό επιχείρημά ότι ό Ίσαάκιος 
Κομ,νηνός (36) άπαντά μέ τον τίτλο του καίσαρα στο Τυπικόν της 
μονής Κεγαριτυιμένης, τό όποιο, ώς γνωστόν, παλαιότεροι έρευνητές 
χρονολογούσαν τό 1116 ή πριν από τό 11182. Έτσι ό Κ. Βαρζός 

άεη 86035ΐο1α·3ΐθΓ ΚοιίδΙβηΙΐηοκ Απ^εΐοδ, ΒΖ 40, 1940, σσ. 353-405, ειδικότερα 
σ. 362 σημ. 4. 

1. Βλ. Ε. Κυι-Ιζ, ΕΙηεάΐεΓίε ΤεχΙε, ένθ’ άνωτ., σ. 101 σημ. Γ 8. 3ε 
Ίοη^Ιι, 0άΐ6&1ο§ίβ, ένθ’ άνωτ., σ. 42 σημ. 11. Την πληροφορία του Ιωάννη 
Ζωναρά έπισημαίνουν και οί Ε. δΐΐετηοη, Τεοΐδ ιηβηιόΓβδ, ένθ’ άνωτ., σ. 

188, Α. ΗοΗ1\νε£, ΒεΐΐΓ3§ε, ένθ’άνωτ., σ. 25 και σημ. 4, καί Κ. Βαρζός, 

Γενεαλογία, ένθ’άνωτ., τ. Α', σ. 238 καί σημ. 4. 

2. Βλ. Ε. ΚιιγΙζ, ϋηεάίει-Ιε Τεχίε, ένθ’άνωτ., σ. 101 σημ. Τ δ. άε 
Ιοπ^Η, Οεη&άο^ίε, ένθ’ άνωτ., σ. 42 σημ. 1Τ Κ. 0υί1ΐ3ηά, 0εδ3Γ3ΐ, ένθ’ 

άνωτ., σ. 179 (= Κεείιει-είιεδ, ένθ’άνωτ., τ. II, σ. 31)· Κ. Βαρζός, Γενεαλογία, 

ένθ’ άνωτ., τ. Α', σ. 238 σημ. 4. Την πληροφορία του Τυπικόν τής μονής 
Κεχαριτο)μένης έπισημαίνουν καί οί Ρ. Οόίΐΐθΐκίοη, Οοιηηεηε, ένθ’άνωτ., τ. 

II, σ. 17 σημ. 5, καί Γ. δΐΐει-ηοη, Τι-οίδ ΓηβΓηΒι-εδ, ένθ’άνωτ., σ. 188. Για τις 
άπόψεις για τή χρονολόγηση του Τυπικόν τής μονής Κεχαριτωμένης τό 1116 

ή πριν άπό τό 1118 βλ. Ρ γ. ΜΐΙίΙοδίεΗ - I. Μϋΐίει-, Αεί» εΐ άΐρΙοηΐ3ΐ3 £Τ3εε3 

ηιεάΐΐ 3ενΐ 5301-3 εΐ ρΓοίόηΒ, τ. Ι-ΥΙ, νίηάοΒοηβε 1860-1890 (άνατ. ΑΐΗεηδ 
1996), τ. V, σ. 327- Ε. ΚιιγΙζ, ϋηεάίειΐε ΤεχΙε, ένθ’άνωτ., σ. 101 σημ. Τ δ. 

6ε Ιοπ^Η, Οεηεβίο^ΐε, ένθ’άνωτ., σ. 42 σημ. 1Τ ϋ. I. Ροΐειπίδ, ΤΙιε Οοιι1ί3ΐ. 
Α ΟοηΙπΒυΐίοπ Ιο Βγζβηΐΐπε ΡΐΌ8ορο§Τ3ρ}ιγ, υηΐνει-δίΐν οί Εοηάοη Ηΐδ£οπε3ΐ 
δΐιιάίεδ XXII, Εοηάοη 1968, σ. 73 (άρ. 26)· Κ. Ιβηίη, Εβ §εο°τ3ρΙιϊε εεείε- 

δί3δΐί(^ιιβ 6ε ΓειηρίΓε όγζ3ηΙίη, μέρ. I: Εε δΐε^ε 6ε Οοηδ^ηίϊηορίε εΐ 1ε ρ3ίπ3Γ- 

031 οεειυηεηϊφίε, τ. III: Εεδ ε^ΐίδβδ εΐ Ιεδ πιοη38ΐ:εΓ65, ΡυΙ)1ίθ3ΐΐοηδ 6ε ΓΙηδΙίΙαΙ 
ΡΤ3ης3ΐ8 ά’Εΐιιάεδ Βγζβηΐΐηβδ, Ρβήδ 19692 (α' έκδ. 1953), σ. 188- Κ. Βαρζός, 

Γενεαλογία, ένθ’άνωτ., τ. Α', σ. 238 σημ. 4. Βλ. καί Α. Ηο1ι1\νε£, Βεϊΐχϋ^ε, ένθ’ 

άνωτ., σ. 25 σημ. 5. Ό Β. δΕοαΙπίοδ, Εεδ ρεΓ5οηη3§65 Βνζ3π1ϊπ5 6ε ΓΑΙεχΐβάε. 
Αιΐ3ΐγδε ρΐΌ8ορο§Τ3ρΗϊςιιε εΐ δγηίΒεδε, Γ ηΐνεΓδϊίε 6ε Εοιινβίη, Κεοιιεΐΐ άε Τι-3ν3ΐιχ 
ό’ΗΐδΙοϊι-ε εΐ άε Ρόϋοΐο^ίε, 6ε 3επε, 20, Εουνοίη-Ια-Νεπνε - Εουν3ΐη 1980, σ. 

149 (άρ. 89), χρονολογεί τό Τυπικ'ον τής μονής Κεχαριτωμένης μεταξύ των 
ετών 1110 καί 1116. Την άποψη αυτή υιοθετεί καί ό Κ. ΙοΓάαη στήν άγγλική 
μετάφραση του Τυπικού έν I. Τ1ιοπΐ38-Απ£εΐ3 ΟοηδΙβηΙίηίάεδ Ηει-ο 
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θεωρεί τήν υποτιθέμενη προαγωγή του Ίσαακίου Κομνηνου (36) άπό 
τον αδελφό του Ιωάννη Β' Κομνηνό μετά τήν αναγόρευση του τελευ¬ 

ταίου στις 15 Αύγουστου 1118 ώς επιβράβευσή του διότι τάχθηκε 
μέ τό μέρος του Ιωάννη στή διαμάχη του μέ τήν αδελφή τους Αννα 

Κομνηνή (32) για τήν κατάληψη τής εξουσίας1. 

Αντίθετα μέ τήν άποψη των παραπάνω ερευνητών, ό Β. ΡβΓ- 

]αηοΐό υιοθετεί τή θέση ότι ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36) έλαβε τον 
τίτλο του σεβαστοκράτορα άπό τον Αλέξιο Α' Κομνηνό καί θέτει 
αμφιβολίες κατά πόσον ή μαρτυρία του Τυπικόν τής μονής Κεχα- 

ριτωμένης είναι αρκετό έπιχείρημα γιά νά θεωρηθεί ανακριβής ή 
πληροφορία του Νικήτα Χωνιάτη2. Ό ίδιος υποθέτει ότι τό Τυπι¬ 

κόν τής μονής Κεγαριτωμένης συντάχθηκε πριν άπό τον γάμο του 
Ιωάννη Β' Κομνηνου - που κατά τον Ε. ΟΕΜίαιάοη χρονολογείται 
περίπου τό 11083 —, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Τυπικόν δεν μνη¬ 

μονεύεται ή σύζυγος του Ιωάννη Ειρήνη ή Ουγγρική, άν καί άνα- 

φέρονται ή σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη καί ή καισάρισσα Ειρήνη, οί 
σύζυγοι άντίστοιχα του σεβαστοκράτορα Ανδρονίκου Κομνηνου (35) 

καί του καίσαρα Ίσαακίου Κομνηνου (36), των δύο άδελφών του 

Ιωάννη4. 

Τήν άποψη ότι ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36) προήχθη σέ σε¬ 

βαστοκράτορα άπό τον πατέρα του πριν άπό τό 1118 δέχεται καί 

(έκδ.), Βνζ3ηΙΐηε Μοη35ΐΐε Εοαηά3ΐίοη Βοεαιηεηίδ: Α Οοιηρίείε ΤΐΉΐΐδΕΟοη οί Βίε 
διιτνΐνϊη^ Ροιιηά6Γδ’ΤγρίΙί3 3ΐιά Τεδ&ιηεηΙδ, ΌιιιηΒηΓίοη ΟβΕδ δΐιιάίεδ 35, τ. Ι¬ 

ό, λνέδΗΐη^Ιοη, Ο.Ο. 2000, τ. 2, σ. 649. Στή χρονολόγηση του πρώτου μέρους 
τού Τυπικού άπό τον νεώτερο έκδοτη Ρ. 03ΐιΙΪ6Γ περί τό 1110 άναφερόμαστε 

παραπάνω σελ. 117, σημ. 2. 
1. Κ. Βαρζός, Γενεαλογία, ένθ’άνοιτ., τ. Α', σ. 238. Βλ. καί 8. άε 

•ϊοη^Ιι, Οεηέ3ΐθ£Ϊ6, ένθ’άνωτ., σ. 42- Ε. Βι-εΐιΐει-, Ιπδώιιίίοηδ, ένθ’άνοπ;., σ. 

40. 
2. Β. ΕεΓΪ3ϊΐοίό, δεν35ΐο1ίΓ3ΐοΓΪ ιι Vίζ3ηΐΐ]ΐ, ΖΚλΊ 11, 1968, σσ. 141 - 

192, ειδικότερα σσ. 154-155. 

3. Ε.01ΐ3ΐ3ηάοη, Οοηιηειιε, ένθ’άνωτ., τ. II, σ. 11. 

4. Β. ΕεΓΪ3ηοίό, δεν3δΐο1ίΓ3ΐθΓΪ, ένθ’άνοιτ., σ. 155. Γιά τή σεβαστο¬ 

κρατόρισσα Ειρήνη καί τήν καισάρισσα Ειρήνη βλ. Τυπικόν τής μονής Κεχα- 

ριτωμένης, ένθ’άνωτ., σ. 123, 1837-1841. Βλ. επίσης Κ. Βαρζός, Γενεαλο¬ 

γία, ένθ’άνωτ., τ. Α', σσ. 233-234 (άρ. 35), 254 (άρ. 36)· Στ. Γ. Γεωργίου, 

Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’άνωτ., σσ. 86, 222. 
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ό πατήρ Ρ. Οαιιϋβτ, χωρίς όμως να π ρ οχ ουρεί σέ όποιονδήποτε σχο¬ 

λιασμό1. 

Την εξαγωγή βέβαιων συμπερασμάτων έπιτρέπει, κατά τήν 
εκτίμησή μου, ή ορθή αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών και των 
γνώσεών μας για τήν αύλική ιεραρχία επί Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ. 

Ή θέση του Β. Εεφιιοΐό, οτι ή αναφορά του Ίσαακίου Κομνη¬ 

νοΰ (36) ώς καίσαρα στο Τυπικόν τής μονής Κεχαριτωμένης δεν 
είναι αρκετή ώστε νά αμφισβητηθεί ή άξιοπιστία του Νικήτα Χωνιά- 

τη, είναι ορθή. Ό Νικήτας Χωνιάτης, άν και γράφει αρκετά χρόνια 
αργότερα, στά τέλη του ΙΒ' καί τις αρχές του ΙΓ' αιώνα, είναι αξιό¬ 

πιστος ιστορικός καί δεν υπάρχει λόγος νά άμφισβητηθοΰν τά γραφό- 

μενά του. Άλλωστε, όπως ήδη σημειώσαμε, τό πρώτο μέρος του Τυπι¬ 

κού τής μονής Κεχαριτωμένης, όπου καί ή άναφορά του Ίσαακίου 
Κομνηνοΰ (36) ώς καίσαρα, χρονολογείται πιά άπό τον τελευταίο 
εκδότη του Τυπικοΰ Ρ. ΟίΐιιΐΐεΓ περί το 1110. Γίνεται λοιπόν φανερό 
ότι ή προαγωγή του Ίσαακίου σέ σεβαστοκράτορα άπό τον πατέρα 
του Αλέξιο Α' Κομνηνό πρέπει νά τοποθετηθεί μετά τή χρονολογία 
αύτή, στο διάστημα δηλαδή μεταξύ του έτους 1110 περίπου καί του 
Αύγούστου του 1118, άφοΰ είναι βέβαιον ότι ό Ίσαάκιος έλαβε τον 
τίτλο του σεβαστοκράτορα μετά τήν σύνταξη του πρώτου μέρους του 
Τυπικού τής μονής Κεχαριτωμένης. 

Εξάλλου, ακόμη καί άν δεχθούμε ώς ορθές τις παλαιότερες 
χρονολογήσεις του Τυπικού μονής Κεχαριτωμένης μεταξύ τών ετών 
1116 καί 1118, δέν φαίνεται άρκετή ή μνεία σέ αυτό ώς καίσαρα 
του Ίσαακίου Κομνηνοΰ (36) γιά νά άπορριφθει ή πληροφορία του 
Νικήτα Χωνιάτη. Στήν περίπτωση αύτή θά μετετίθετο χρονολογικά 
ή προαγωγή του Ίσαακίου Κομνηνοΰ (36) σέ σεβαστοκράτορα στά 
τέλη τής βασιλείας του πατέρα του. 

1. Ρ. ΟβιιΙϊει·, Τχρΐΐίοη <Ίβ ΚέοΗδτίΙόΐηβηβ, ενθ’άνωτ., σ. 120 σημ. 26. 

Παλαιότερα ό ίδιος, Γεβ ΙεΐΐΓθδ <1β Ογε^οιγε, Ιιΐ§οιιηΐ6η6 άΌχΐβ, ΚΕΒ 31, 1973, 

σσ. 203-227, ειδικότερα σ. 206, υποστήριξε οτι ό Ίσαάκιος Κομνηνός (36) 

έλαβε τον τίτλο του σεβαστοκράτορα περί τά τέλη τής βασιλείας του πατέρα 
του ή περισσότερο πιθανόν στις αρχές τής βασιλείας του άδελφοΰ του Ιωάννη 
Β' Κομνηνοΰ: «Γβ οβ83Γ Ι$33θ Οοιηπβηε Γιι{ ρΓοιηιι δοΒ35ί.οοπιΙθΓ νεΓδ \ά Γιη οΐιι 
Γβ§116 06 8011 ρ6Γ6 ΟΙΙ, ρΐΐΐδ λΤΜδβΠίΜβόΙβίηβηΙ;, 311 (ΜΐΙΙΪ (1ϋ Γ6§Π6 80Π ίτ6Γ6 

1θ3η Γοιηηβηβ». 

Μελέτες γιά τήν αύλική ιεραρχία επί Κομνηνών Α' 

Καθίσταται έτσι σαφές ότι τό Τυπικόν τής μονής Κεχαριτω- 

μένης χρησιμεύει γιά τήν όριοθέτηση ένός ασφαλούς Ιβηηΐηιΐδ ροδί, 

ςιιεηι γιά τήν προαγωγή του Ίσαακίου Κομνηνοΰ (36) σέ σεβαστο¬ 

κράτορα καί όχι ώς πηγή αμφισβήτησης τής μαρτυρίας του Νικήτα 
Χωνιάτη. 

Ύπό τό πρίσμα τών άνωτέρω ή άπονομή τοΰ τίτλου του σεβα¬ 

στοκράτορα στον Ίσαάκιο Κομνηνό (36) πρέπει νά συσχετισθεΐ μέ 
τις αλλαγές στήν κορυφή τής αύλικής ιεραρχίας καί τή διαμόρφωση 
ήδη έπί Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ ορισμένων αρχών γιά τήν άπονο μ.ή 
τών άνωτάτων τιμητικών τίτλων, τις όποιες άκολούθησαν καί οί διά¬ 

δοχοί του Ιωάννης Β' Κομνηνός καί Μανουήλ Α' Κομνηνός. Όποις 
άποδεικνύεται άπό τή μελέτη τών πηγών, κατά τήν πρώτη δεκαετία 
τοΰ ΙΒ' αιώνα καθιερώθηκε ή πρακτική τής άπονομής συγκεκριμένων 
τιμητικών τίτλων στους γαμβρούς άπό θυγατέρα τοΰ αύτοκράτορα 
άνάλογα μέ τή σειρά της γέννησης τών συζύγων τους: έτσι στον 
σύζυγο τής πρωτότοκης Άννας Κομνηνής (32) Νικηφόρο Βρυέννιο, 

κάτοχο άπό τό 1097 τοΰ τίτλου τοΰ πανυπερσεβάστου, δόθηκε ό 
τίτλος τοΰ καίσαρα στό διάστημα μεταξύ τών έτών 1108 καί 1110 

περίπου, στον σύζυγο τής δευτερότοκης Μαρίας Κομνηνής (33) Νι¬ 

κηφόρο Κατακαλών Εύφορβηνό ό τίτλος τοΰ πανυπερσεβάστου περί 
τό 1099-1100, στον σύζυγο τής τριτότοκης Εύδοκίας Κομνηνής (37) 

Μιχαήλ Ίασίτη ό τίτλος τοΰ πρωτοπανσεβαστοϋπερτάτου περί τό 
1101-1102 καί στον πρώτο σύζυγο τής τεταρτότοκης Θεοδώρας Κο¬ 

μνηνής (38) Κωνσταντίνο Κουρτίκιο ή Κουρτίκη ό τίτλος τοΰ παν- 

σεβαστοϋπερτάτου περί τό 1108-11091. 

Φαίνεται ότι μέ τήν άπονομή τοΰ τίτλου τοΰ καίσαρα στον 
Νικηφόρο Βρυέννιο, τον όποιον κατείχε καί ό Ίσαάκιος Κομνηνός 
(36), είχε δημιουργηθεΐ πρόβλημα στήν κορυφή τής ιεραρχίας καί 
πιθανόν έτέθη ζήτημα διαφοροποίησης ίεραρχικά τοΰ γιοΰ τοΰ αύτο¬ 

κράτορα άπό τον γαμβρό του, άφοΰ στό Τυπικόν τής μονής Κεχα- 

ριτωμένης παρουσιάζονται ώς κάτοχοι τοΰ ίδιου τίτλου ένας πορφυ¬ 

ρογέννητος πρίγκηπας καί ένα εξ άγχιστείας μέλος τής αύτοκρατο- 

ρικής οικογένειας. Ή άπονομή στον Ίσαάκιο Κομνηνό (36) τοΰ τίτλου 

1. Βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’άνωτ., σσ. 87-88, 96, 

97-98, 101, μέ άναφορά στίς πηγές. 
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του σεβαστοκράτορα, πού Ιεραρχικα ήταν ανώτερος άπο τον τίτλο 

του καίσαρα, ήταν ή προσφορότερη λύση.Έτσι καθιερώθηκε προφα¬ 

νώς μεταξύ του έτους 1110 περίπου και τού Αύγούστου του 1118 - 

το πιθανότερο έγγύτερα στην πρώτη χρονολογία - ό τίτλος του σε¬ 

βαστοκράτορα ώς ό τίτλος των πορφυρογέννητων πριγκήπων.^ 

Άπο την άλλη δεν πρέπει να παραβλέπουμε τις αλλαγές ^πού 

έπήλθαν στην κορυφή τής ιεραρχίας μετά τον θάνατο τού πρώτου 

κατόχου του τίτλου τού σεβαστοκράτορα Ίσαακίου Κομνηνοΰ (12). 

Έως ότου ζούσε ό Ίσαάκιος Κομνηνος (12) δεν υπήρχε λόγος^νά 

τιμηθεί μέ τον τίτλο τού σεβαστοκράτορα κάποιος άλλος, άφου^ό 

Αλέξιος Α' Κομνηνος δημιούργησε τον τίτλο αυτόν ειδικά για τον 

άδελφό του, θέλοντας νά τού δώσει μιά ξεχωριστή θέση στήν αύλική 

ιεραρχία1. Ή Άννα Κομνηνή προσφέρει μιά πολύτιμη μαρτυρία γιά 

τή δημιουργία τού τίτλου, πού ήταν σύνθετον δνομα άπο τούς όρους 
σεβαστός καί αντοκράτωρ, και τή θέση τού Ίσαακίου Κομνηνοΰ (12) 

στήν αυλή: ΕπεΙ δε τον Μελισσψδν Νικηφόρον της τοϋ καισαρος 
κατά την ύπόσχεσιν Βει αςίας μετειληχέναι και τον Ίσαάκιον δε, 
ποώτον των άδελφών κατά χρόνον όντα, μείζονι έχρήν τιμηθήναι άξιω- 

αατι, έτερον δε άξίωμα πλην τον καισαρος ούκ ήν, νέον όνοματο- 

ποιήσας δ βασιλεύς Αλέξιος άτιό τε τον σεβαστόν και τοναντοκρα- 

τοοος σύνθετον δνομα το τον σεβαστοκράτορος τάδελφφ έφηρμό- 

σατο οίονεϊ δεύτερον βασιλέα πεποιηκώς, τον καίσαρα τούτον νττοβι- 

βάσας και τρίτον εν τα'ις εύφημίαις άριθμησάμενος μετά την τον 
αντοκράτορος ευφημίαν2 Γνωρίζουμε άλλωστε και άπο άλλες πήγες 

τον σπουδαίο ρόλο πού διεδραμάτισε ό Ίσαάκιος Κομνηνος (12) κατα 

-ή βασιλεία τού αδελφού του3. Στή συνέχεια, μετά τον θάνατο τού 

Ίσαακίου. τον τίτλο έλαβε ό δευτερότοκος γιος τού αύτοκράτορα 

Ανδρόνικος Κομνηνος (35), ό όποιος όμως, σύμφωνα με τις υπαρ- 

χουσες πηγές, δεν διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο έπι τής βασιλείας 

1 νΤ ρ Γεωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ενθ’άνωτ., σσ. 67-69, μέ 

αναφορά στί: πηγές. 
υ Άννα Κοανηνή, Άλεξιάς, έκδ. 1). Ι\· Ι^π.δοΙ. - Λ. ΚαηιύχΙΐδ, 

Ληη;κ· (ώ,η, ■<·„»<· ΑΙ<·νϊ:*, Γ.ΚΠΒ ΧΜ-2, τ. ΜΙ, ΒγγοΙπ.ϊ - Νονί ΓΜγηπ 

2001, τ. I. σ. 95, 59-66. „ Ω, , _. ~Γ , 
2. Βλ. Στ. Γ. Γεωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ενθ ανωτ., σσ. με 

αναφορά στις πηγές. 
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τού πατέρα του ούτε είχε τή θέση τού θείου του Ίσαακίου Κομνηνοΰ 

(12)4. Πέραν τούτου δεν πρέπει νά παραγνωρίζουμε ότι μετά τήν 

ένηλικίωση τού τότε βασιλέως Ιωάννη Β' Κομνηνοΰ, ό όποιος γεν¬ 

νήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 10872, κάνεις δεν μπορούσε πλέον νά 

φιλοδοξεί ότι θά είχε τή δεύτερη θέση στήν ιεραρχία μετά τον αύτο¬ 

κράτορα, όπως συνέβαινε στήν περίπτωση τοΰΊσαακίου Κομνηνοΰ (12). 

Έτσι, άφοΰ δεν υπήρχε κανείς περιορισμός γιά τήν άπονομή του 

τίτλου τού σεβαστοκράτορα ταυτόχρονα καί σε δεύτερο πρόσωπο, 

δεν άποκλείεται ό Αλέξιος Α' Κομνηνος νά άποφάσισε κάποια στιγμή 

μετά τό 1110 περίπου νά δώσει τον τίτλο καί στον τρίτο του γιο 

καί νά καθιερώσει τήν πρακτική ό τίτλος νά δίνεται πια στους γιους 

τού αύτοκράτορα, έκτος τού πρώτου καί διαδόχου, ό όποιος στεφό¬ 

ταν βασιλεύς. Μέ τον τρόπο αύτόν λυνόταν καί τό πρόβλημα πού 

δημιουργούσε ή καθιερωμένη πρακτική τής άπονομής τού τίτλου του 

καίσαρα άποκλειστικά στον σύζυγο τής πρωτότοκης θυγατέρας τού 

αύτοκράτορα. 

Φαίνεται έτσι ότι ό Ιωάννης Β' Κομνηνος, ό οποίος τό 1122 

έστεφε βασιλέα τον πρωτότοκο γιό του Αλέξιο Κομνηνό (74) και τί¬ 

μησε μέ τον τίτλο τού σεβαστοκράτορα τούς υπόλοιπους γιους του 

Ανδρόνικο Κομνηνό (76), Ίσαάκιο Κομνηνο (78) και Μανουήλ Α 

Κομνηνό, άκολούθησε καί έφάρμοσε πιστά τήν πρακτική πού είσή- 

γαγε ό πατέρας του νά δίνεται ό τίτλος τού σεβαστοκράτορα στούς 

πορφυρογέννητους πρίγκηπες3. Συνοψίζοντας λοιπόν τά συμπερασμα- 

τά μας, μπορούμε νά υποστηρίξουμε, μέ βάση τις ύπάρχουσες πήγες 

1. Ό Ανδρόνικος Κομνηνος (35) άναφέρεται μόνο μιά φορά άπο τήν 

αδελφή του Άννα Κομνηνή ώς έπικεφαλής τής αριστερής πτέρυγας στή μάχη 

τής Πολυβότου κατά των Σελτζούκων τό φθινόπωρο του 1116, όπου καί 

ά.νδραγάθησε. Βλ. Άννα Κομνηνή, Άλεξιάς, ένθ’άνωτ., σσ. 475, 86-476, 5. 

Βλ. καί Στ. Γ. Γεωργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’άνωτ., σ. 77. 

2. Γιά τή χρονολόγηση τής γέννησης του Ιωάννη Β' Κομνηνοΰ^ βλ. 

Βραχέα χρονικά, ένθ’άνωτ., άρ. 5/3, τ. I, σ. 55, 1-2: μψϊ σεπτεμβρίω ιγ', ίν- 
δικτιώνος ια\ έγεννήθη ό πορφυρογέννητος και βασιλεύς κυρ Ίοοάννης, ήμερα 
β', ώρα τής νυκτος ί. Τό σημείωμ.α βλ. καί έν Α. Κίΐζθ&η, ΓίδΙβ, ενθ ανιοτ., 

ειδικότερα σ. 234, άρ. 3* Ρ. δοΙίΓβίηοΓ, ΙΙηΙΛηηΙθ ΒεδοΙίΓβΐΒιιη^, ένθ’άνωτ., 

σ. 248, άρ. 3. ^ 
3. Βλ. Στ. Γ. Γείοργίου, Τιμητικοί τίτλοι, ένθ’άνωτ., σσ. 214-216, 

μέ άναφορά στις πηγές. 
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καί τις γνώσεις μας για την αύλική ιεραρχία επί Κομνηνών, ότι δεν 

υπάρχει λόγος νά τίθεται σέ αμφισβήτηση ή πληροφορία τού Νι¬ 

κήτα Χωνιάτη για την άπονομή τού τίτλου τού σεβαστοκράτορα 

στον Ίσαάκιο Κομνηνό (36) άπό τον πατέρα του Αλέξιο Α' Κομνηνό, 

γεγονός που πρέπει νά τοποθετηθεί στο διάστημα μεταξύ τού έτους 

1110 περίπου καί του Αύγουστου τού 1118. 

ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 
ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ 

(17ος-19ος αί.)* 

Κατά τήν περίοδο τής Τουρκοκρατίας ή μονή Δαφνιού εξακο¬ 

λούθησε νά λειτουργεί ώς ορθόδοξο μοναστήρι αφιερωμένο στήν Κοί- 

μηση τής Θεοτόκου. Είναι ωστόσο πολύ λίγα τα στοιχεία σχετικά με 

την κατάσταση καί την έξέλιξή της στο διάστημα αύτό. Άπό αρχει¬ 

ακές πηγές είναι γνωστό ότι ή ουσιαστική αναβίωση τού Δαφνιού, 

μετά τή Λατινοκρατία, πραγματοποιήθηκε λίγο πριν άπό τα μέσα 

τού 16ου αιώνα άπό έναν μοναχό Ακάκιο, ό οποίος παρουσιάζεται ο^ς 

ό δεύτερος κτίτορας καί άνακαινιστής του1. Οί ιστορικές ειδήσεις για 

τή μετέπειτα ζωή τού μοναστηριού είναι ελάχιστες και σποραδικές , 

* Ή παρούσα μελέτη παρουσιάσθηκε ώς ανακοίνωση στήν ζ' Συνάντη¬ 

ση Βυζαντινολόγων Ελλάδος καί Κύπρου (Αθήνα, 22-25 Σεπτεμβρίου 2005), 

που διοργανώθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τά 

άποσπάσματα των περιηγητικών κειμένων παρατίθενται στή γλώσσα όπου έ¬ 

χουν γραφεί, μέ μόνη παρέμβαση τήν προσαρμογή της ορθογραφίας ορισμένων 

λέξεων στα σύγχρονα δεδομένα (π.χ. τό ((δ) σέ πρώιμα άγγλικά καί γαλλικά κεί¬ 

μενα έχει άντικατασταθεΐ μέ δ). Εύχαριστώ τό Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μου¬ 

σείο για τήν παραχώρηση τής φωτογραφίας τού Παντοκράτορα άπό τό Αρχείο 

Γεωργίου Λαμπάκη. 
1. Σπ. Π. Λάμπρος, Κερκυραϊκά έγγραφα ανέκδοτα, Νέος Ελληνο- 

μνήμων Ζ', 1910, σσ. 464-465. Γ. Ή. Πεντόγαλος, Πληροφορίες για τή μονή 

τού Δαφνιού άπό ανέκδοτο κεφαλονίτικο έγγραφο τού Ιίζ' αιώνα, Παρνασσός 

ΙΗ', 1976, σσ. 69-73. . 
2. Γ. Λαμπάκης, Χριστιανική Αρχαιολογία τής Μονής Δαφνιού, εν 

Άθήναις 1889, σσ. 55-61. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ιστορία των Αθηναίων. 

Τουρκοκρατία. Περίοδος πριότη 1458-1687, τ. Β', έν Άθήναις 1890, σσ. 254- 

256. Ο. ΜΐΠεΙ, Εε ηιοηΒδίεΓε ίΐε ϋαρίιηΐ. ΗΐδΙοΐτε, δΓεΙιίΙεείιιτε, ίΏΟδΒΪψιεδ, Ρ^τΐδ 

1899, σσ. 43-48. Θ. Ν. Φιλαδελφεύς, Ιστορία των Αθηνών επί Τουρκοκρα¬ 

τίας. Από τού 1400 μέχρι τού 1800, τ. Β', έν Αθήναις 1902, σσ. 107-108, 

321. Οί σωζόμενες μαρτυρίες χρονολογούνται κυρίως άπο τα μέσα του 18 

αιώνα καί οί περισσότερες αφορούν σέ ονόματα ηγουμένων και την^κτηματική 

περιουσία τής μονής. Για τις ιστορικές περιπέτειες τού Δαφνιού κατά τους χρό- 
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ενω η οικοδομική ιστορία του κατά τη συγκεκριμένη περίοδο - Τχ, 

νεα χτίσματα που άνεγέρθηκαν και οί προσθήκες η μετασκευές που 

έγιναν στα παλαιά - δεν έχει ποτέ μελετηθεί συστηματικά1. 

Ί ην έλλειψη, αυτή μετριάζουν ως ένα βαθμό οί μαρτυρίες ξέ¬ 

νων .-.εριηγητων, που διασώζουν στοιχεία για διάφορες πτυχές τλε 

ιστορίας του μνημείου. Το Δαφνί άπαντά συχνά στα περιηγητικά 
κείμενα, /.ογω τής θέσης του επάνω σέ ένα βασικό οδικό άξονα τγ,α 

τουρκοκρατούμενης Αθήνας, την αρχαία'ίερά Όδο - τότε δρόμο τζ 
Λεψινας -, που εξακολουθούσε νά συνδέει την πόλη με την Ελευσί¬ 

να και απο έκει με τά Μέγαρα καί την Πελοπόννησο (είκ. 1). Οί περι¬ 

ηγητές που ταξίδευαν από τη στεριά συχνά έφθαναν στην Αθήνα από 
αυτόν ακριβώς το δρόμο, ενώ όσοι είχαν έρθει άπό άλλες οδούς ή 

πλοίο, διέσχιζαν υποχρεωτικά τό πέρασμα του Δαφνιού πηγαίνοντας 
να έπισκεφθοΰν την Ελευσίνα. ^ 

Ή παλαιότερη γνωστή μνεία τοΰ Δαφνιού σέ κείμενα αύτου 

τον είδους2 χρονολογείται στό 1674 και δεν όφείλεται σέ ταξιδιώτη, 

νους της Επανάστασης βλ. Ν. Ά. Βέης, Έκ της ιστορίας της Μονής Δαφνιού 

και της π,ρ,χωρου αυτής κατά τον Αγώνα (1821-1827). Δελτών Χρ,στιανικίς 

ΑρχαιοΛ. Εταιρείας [στό έξης: ΔΧΑΕ] περ. Β', τ. Δ', 1927, σσ. 75-99 

1. Ορισμένες μόνον άπό τις επεμβάσεις που έγιναν κατά την έέεταζό- 

μενη περίοδο απασχόλησαν τον Ά. Κ. Όρλάνδο, Νεώτερα ευρήματα εις τήν 

,ίφν>10υ’ Αρχεϊον Βυζαντινών Μνημείων Ελλάδος Η', 1955-1956 σσ 
68-99. ιδιαίτερα σσ. 69-75, 88-95, 98-99 καί τόν Εύ. Στίκα. Στερέωσις 

Γ Γ^Γ*τ“7βσΐς έξωνάρθηκος τής μονής Δαφνιού, ΔΧΑΕ περ. Δ', τ. 

Γ, 1962-1963, σσ. 1-47, ιδιαίτερα σσ. 4-9, μέ την ευκαιρία άναστηλωτικών 

εργασιών στο συγκρότημα. Σέ ορισμένα άπό τά προβλήματα τής οικοδομικές 

Γ Γ'?ης ΤΟυ ΪΓ'μ·^0υ’ ~*!ζ ίδίας πεΡΐόδου’ έΧει άναφερθεϊ άκροθιγώς καί 6 
„ * “0ϋΓ8δ’ Τ1,ρ 0βΡι,ηί Μοι»35ΐΐο 0>πφΙεχ Κεοοηδΐοΐεπχΐ, ΑΕΤΟΣ, δΐυοίΐβδ ίη 
Ηοηο,,,^ί Ονπ! Μβηρ, δΐυί^η α,κ! Κε.ρζΐ^ 1988, σσ. 1-14, ιδιαίτερα σσ. 3 

και 6. Σημειώνεται οτι οί μετασκευές καί προσθήκες που έγιναν στό καθολι- 

κο οι περισσότερες τον 16° μάλλον αιώνα, έχουν στό μεγαλύτερο μέρος τους 
κχααιρεθει κχτα τις αναστηλώσεις των νεώτερων χρόνων. 

, , 2· Κ,^,λΐγα Χ?όνια προηγείται ή μνεία τής μονής άπό τόν Τούρκο 
ταςιόιωτη Εβλια I σελεμπή, που ήρθε στην περιοχή τής Αθήνας τό 1667 καί 

γράφει πως το μοναστήρι Μαρτζελίν (για τή συγκεκριμένη ονομασία τής μονής 

ζ." «ί^ωςπαρακατω) ήταν ένα άπό αυτά οπού υπήρχαν καλοί γιατροί (Κ. Ή. 

' .1* Λ;Τ'κ!χ “0υ ΈΡλιδ Τσελεμπή. Λί ΆΟήναι καί τά περίχωρά των 
κατα τον 1 / °' αιώνα, Αθήνα- 1959, σ. 64). 
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αλλά στον τότε πρόξενο τής Αγγλίας στην Αθήνα .1<*«ιι <ϋιυιικΙ. Ακο¬ 

λουθούν τό 1676 οί .Ιίΐ<·οΙ) 8|Κ)ΐι καί Γ.ουιμε \ΥΊκ*1ί·ι·, μέ τους οποίους 

ό περιηγητισμός αποκτά τή διάσταση ερευνητικής αποστολής καί 

καταγραφής. Οί αναφορές πυκνώνουν μαζί μέ την έξαρση τού περι¬ 

ηγητικού ρεύματος, πού κορυφώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα καί 

στις δύο πρώτες δεκαετίες τού 19ου1. 

Πρέπει κατ’ αρχήν νά σημειωθεί ότι οί περιηγητές ένδιαφέρθη- 

καν ελάχιστα γιά την ιστορία τής μονής καί έτσι οί μαρτυρίες τους 

δεν συμβάλλουν στό πρόβλημα των κτιτόρων της. Ή επιγραμματική 

πληροφορία πού δίνουν οί 8ροη καί λΥΙι<Ί«τ - Π$ άΪ3βηΙ (}ΐιβ ββ βοηνβηί 

α βί€ (οικία ρατ Ια ΜΙβ Μα&ιβΙοηβ2 -, έπιβεβαιώνει ότι οί πραγ¬ 

ματικοί κτίτορες είχαν λησμονηθεί καί στη λαϊκή συνείδηση επικρα¬ 

τούσε ό θρύλος πού πήγαζε άπό μία παραλλαγή τού μεσαιωνικού μυ¬ 

θιστορήματος τού Ίμπερίου καί τής Μαργαρώνας. Σύμφωνα μέ αυ¬ 

τόν, αφού ό Ίμπέριος αίχμαλωτίσθηκε άπό Σαρακηνούς, ή σύζυγός 

του Μαργαρώνα ίδρυσε τό μοναστήρι στό Δαφνί γιά νά περάσει εκεί 

την υπόλοιπη ζο^ή της3. 

Στά ιστορικά στοιχεία πού συλλέγονται άπό τά περιηγητικά 

κείμενα, κυριαρχούν οί μόνιμες δυσχέρειες πού αντιμετώπιζε τό μο¬ 

ναστήρι στή διάρκεια τής Τουρκοκρατίας. Όπως προκύπτει άπό τούς 

5ροη καί ΧΥΤιβΙοΓ, ήδη άπό τά τέλη τού 17ου αιώνα τό Δαφνί βρι¬ 

σκόταν σέ δύσκολη κατάσταση: ϋβ αοηνβηί 65ί ρΐ'β$<]ΐΐ6 αΰαηάοηβ ο 

εαιιεβ άβ/Γβςιιβηίβε ΐη$ιιΙΐβ$ άβε Τιιιτ$ βΐ άβ$ βοιχαίη β/ιΐ'βίίβηί, β'ίαηΐ 

άαη5 ιιη %ηαηά οΐιβτηΐη, βι α υηβ άβηιί-ΙιβιΐΓβ άβ Ια ιηβι\ // ηχ α ά'οιχ/ι- 

ηαΪΓβ $ η ιιη οη άβηχ βα/οχβη, Ιβ$ αιιΐνβε $β ίβηαηΐ ββάβαζ άαη$ ιιη 

1. Καθώς έπικεντρώνεται στή συλλογή στοιχείων γιά τή μονή κατά την 
Τουρκοκρατία, τό παρόν κείμενο δεν έπεκτείνεται σέ περιηγητικές μαρτυρίες 

πού χρονολογούνται μετά άπό το 1821. 

2. νογΗ§6 (ΓΙΐΜΐε, άβ ΟβΙηιβΙίβ, άβ Οβοε εΐ ώι ΕβνβηΙ, ΚηΐΙ ϊιιιχ Ηΐιιιέβ* 

1675 & 1676 ρβΓ Ιδοοί» $]>οη ΠοοΙειίΓ Μεάεαη Α^^τε^έ ά Κνοη, ά Οεοι-^ε 
λνΐιοΚτ ΟεηίΠΙιοιηηκ: Αίΐ^Ιοίδ, Τοπίο 11, η Ενοη, 1678, σ. 276. 

3. Αναλυτικά γιά τό θέμα βλ. Ν. Λ. Υεεδ, Ι)ογ ίΓΗΠζδδίδοΙι-πηΙΐΗ^ηε- 

οΐιίδείιε ΚίΙΐΡΓΓοιπΗίι «ΙιπΙμτϊολ υη<1 Μ3γ§3ιόπ3» αηθ <1ϊ<* (ιΐ·ϋηί)ιιιΐ£δδ38β <Ιε$ 0;ι- 

ρΙιηϊΙιΙοδίΡΓΚ 6(·ΐ ΑΐΙιειι, ΒοΗίη 1924. Γιά άλλη παράδοση σχετικά μέ τήν οικο¬ 

δόμηση τής μονής, βλ. Μαντινείας και Κυνουρίας Θεόκλητος, «Σοφίας Βίμ- 

που πρεσβυτέρας, Ανακοίνωσις περί τής μονής Δαφνιού», ΔΧΑΕ περ. Λ'. 

τ. Β', 1892-1894, σσ. 92-95. 
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τηοηαχΐβνβ άβ Ια πιοηίαρηβ νοιηηβ1. Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα 

ο! Τούρκοι καί. οί πειρατές εξακολουθούσαν νά λυμαίνονται, τό μονα¬ 

στήρι- σύμφωνα μέ τόν ΚΐοΙίΗΐτΙ ΟΙιαικΙΙβΓ, πού τύ έπισκέφθηκε τύ 

1766, ΤΙιβ Τ'ιΐΓ/ζε αΓββνβρηβηί αηά ηηχνβίβοπιβ νΐήΐαηίε ίη ΐΐιβίβ ιναγ 
ΐο αηά /τόπι ιίιβ ΜοΓβα. ΤΙιβ βοκαΐκ βοτπιβήγ ίηββεΐβά ίι /βοτη ι/ι6 

3βα, αηά ιί <ηα$ αΙτηο3ΐ άβ8βΠβά2. Ό ίδιος συνάντησε στη μονή μόνον 

εναν Ιερέα καί έναν-δυο καλόγερους. Ό έκάστοτε ήγούμενος καί οί 

λιγοστοί μοναχοί περνούσαν τον περισσότερο καιρό τους στην Αθήνα 

ή σέ άλλα μετόχια τής μονής. Στις άρχές του 19ου αιώνα φαίνεται 

πως το μοναστήρι είχε ουσιαστικά έγκαταλειφθεΐ. Ό Ε6\ν3Γ<1 ΟΙαιΊςβ 

πού πέρασε άπο εκεί το 1802, γράφει: Ψβ βοηηά ιΚβ ύηίΐάίη# ίη α 

Γηΐηβά 3ΐαΐβ, αηά αΐΐο^βίΐιβη αίταηάοηβά3. Ό Ιοίιη ΗοΕΙιοιίδε, πού τύ 

επισκεφθηκε το 1810, σημειώνει: ΟηΙγ οηβ τηοηΐζ Γβ3Ϊάβ3 ίη ΐΚβρΐαββ, 
<λ>Κο, α3 ΐ/ιβ ρβαβαηί ΐ!ιαί Καά ΐΚβ βατβ οβΐΐιβ βΚητβΙι ΐοΐά υ.3, <λ>α8 ξο- 

ηβ ίο ρα33 ί/ιβ κνίηίβΓ ίη ίοινη (εις το χόριό), πιβαηίη§ ΑΐΚβη8ίι. Όταν 

ό α^Ηβδ ΟοοΙίβΓβΙΙ εγκαταστάθηκε το 1813 για ενα διάστημα στο 

Δαφνί προκειμένου νά άναρρώσει άπο πυρετό, συνάντησε μόνο μία 

γριά γυναίκα πού κρατούσε τά κλειδιά5. 

Άπο το οικοδομικό συγκρότημα του μοναστηριού, τό ένδιαφέ- 

1. δροη καί Μ Ιιβίβρ, ένθ’άνωτ. Τά γραφόμενα των 8ροη καί \νΗβΙρΓ για 
τό Δαφνί αντιγράφει πιστά ό (1 ΤΗοηιρδοη (ΤΙιβ Τ^νεΐδ οί Οιβ Ε3Ιρ ΟΗ^ 

I ηοιτίδοη, Εδρ.; Οοη13ίηΐη§ ΙιΕ 005εΓν3ΐΐοηδ οη Ρπιηοο, Ιί31γ, ΤυΓΡογ ΐη Ευτορβ, 

Ιόβ Ηοΐγ Εαηά, Αγ3Ιιϊ3, Ε^γρΙ, 3ηά ηι3ηγ οιΙιργ Ρ3Λδ οί ίΗε λν0τΜ, ν. I, Κρ3(1- 

ιηζ 1752, σ. 357). Τό μοναστήρι οπού κατέφευγαν οί μοναχοί δεν είναι γνω¬ 

στό- θά μπορούσε νά ταυτισθει μέ τή δυσπρόσιτη μονή Κλειστών, έφόσον οί 
περιηγητές εννοούν ώς κοντινό βουνό την Πάρνηθα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
μαρτυρεΐται μέχρι στιγμής από άλλη πηγή. 

2. Κ. ΟΗυηάΙετ, ΤρΒνβΙδ ΐη Ογρροο, ογ Αη ΑοοουηΙ οί 3 Τοιιτ ιη3άβ 3ί 
Ιόβ ρχρβηδΡ οί ΐΐιβ δοοΐείγ οί Οΐΐοίβηΐΐ, Οχίοτό 1776, σ. 185. 

3. Ε. ΐ>. (ΠαιΑβ, ΤΓ3νρ1δ ΐη ν&ποιΐ5 Οουηΐχΐρδ οί Ειιτορο, Αδΐ3 3η<1 Αίπ- 

03 Ρβί-Ι Πιο δοοοηό, Ογρρορ, Ε^γρΐ 3ηό ΐύο Ηοίν Ε3η3, δροΐΐοη ΐΐιβ δβοοηοΐ ίν. 
III], Εοη3οη 1814, σ. 781. 

4. I. ΗοΜιουδΡ, Α Ιουπιον ιΙιγοιι^Η ΑΙό3ηΐ3 3ηά ΟιΗργ Ρτονΐηοεδ οί 
Ιίιρ Τιυ-ΐίργ ΐη Ευοορρ 3η<! Αδΐ&, ίο Οοηδίυηΐΐηορίε, όυπη# ΐΐιο γο3Γ5 1809 3ηΗ 
1810, ν. I, Εοηόοη 18333, σσ. 371-372. 

,0._ ?; <:°ο1ίβΓ611 ίε(1·)^ Τ™νβΐ8 ίη δουίΙιβΓπ Ευτορβ υπό ιίιβ Ερναηί, 
1810-181/. Τόο ΙουτηυΙ οί 0. Κ. ΟοοΙοργρΙΙ, Κ.Α., Εοηιΐοη 1903, σσ. 258- 
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ρον τών ταξιδιωτών έπικεντρώνεται κυρίως στο καθο?ακό (είκ. 2), 

τό όποιο φαίνεται πώς είχε τή φήμη τής αρχαιότερης εκκλησίας 

στήν Αττική. Σύμφωνα μέ τον ΟΙΐδίκΙΙβΓ, ΤΙιβ β/ιιΐΓβΙι 13 όψ αηά 

ίοβγ, αηά Γβρηΐβά. ΐ!ιβ τηο8ί αηβίβηΐ ίη Αΐΐίβα1, ένώ ό Ρ. Ευιιτβηί 

(1818) προσθέτει ότι ή εκκλησία <Λ>α5 βοττηβΑγ οηβ ο/ ίΐιβ βηβ8ΐ ίη 

Οτββββ2. Στοιχεία γιά τήν αρχιτεκτονική της δίνουν πρώτοι οί 5ροη 

καί λνΐιβΙθΓ: ... [Εβ ιηοιιυδΐθΓβ] α ηηβ α38βζ ύβΙΙβ β'φ3β ανββ ιιη άό- 

ηιβ αη τηίΐίβη, ρηί β8ΐ ηη άβ3 ρίη5 Ιιαιιίβ3 άβ Ια ΟΤβββ3. Στον λλ'ίΡ 

1ί3.111 Μ&Γΐίιι ΕρςιΓρ πού έπισκέφθηκε τό Δαφνί τό 1806 οφείλεται ή 

παλαιότερη ίσως παρατήρηση σχετικά μέ τήν οικοδομική ιστορία 

του: Α Ιιίβι 8ρηατβ ΐο<νβΓ, <λ>ίίΙι α Ιίίΐ.Ιβ άοτηβ οη ί!ιβ ΐορ, Ιί/ίβ ί/ιθ3β 

ίη 5χη.α, αρρβαΐ'3 ίο Ιιανβ όββη βηββΐβά ίη ίΚβ ίίπιβ ο/ ΐΐιβ Ρΐ'αηβ8 4. Ό 

περιηγητής άναφέρεται προφανώς στον πυργίσκο τού κωδωνοστασί¬ 

ου πού κάλυπτε τό βόρειο σκέλος του σταυρικού πυρήνα του ναού, ό 

όποιος κατεδαφίσθηκε τον 19° αιώνα5. 

Ό ψηφιδωτός διάκοσμος κέντρισε τήν προσοχή αρκετών περι¬ 

ηγητών, άλλά δέν ήταν λίγοι έκεϊνοι πού τον αγνόησαν τελείως. Ή 

πρώτη, γενικόλογη μ.νεία τών ψηφιδο^τών ανήκει στον Ιοηπ ΟίταικΙ 

(1674): άγ α ηηβ βφ8β α88βζ §βαηάβ βΐ φιβΙ(^ηβ8ρβίηΐη?'β8 α88βζ ΰοη- 

ηβ3 βί Ιβ Καηί άη άθ8τηβ α Ια πΐ03αίρηβΒ. Ή έπόμενη, άπο τούς 8ροη 

καί λνΐιβίβι·, άποτελεΐ τήν παλαιότερη άναφορά στήν παράσταση 

τού Παντοκράτορα (είκ. 3): Αη Καηίβ άβ Ια νοηίβ οη νοίά Νοΐνβ- 

5βί§ηβηΓ Γβρί'βββηιβ βη ηιο5αϊςηβ αηβίβηηβ1. Ό Οΐι&ηόΐβτ είδε τό 1766 

τήν ίδια παράσταση, τού Παντοκράτορα, σέ όχι καλή κατάσταση: 

ΤΚβ ίη3Ϊάβ ο/ ϋιβ άοτηβ Ϊ3 αάοτηβά ινίϋι α βρητβ ο/ Οιη5ΐ ίη τηο- 

1. Ο Ιι 3 ίι <31 ογ, ένθ’άνωτ. Τό ίδιο σημειώνει καί ό ΗοΜιουδΡ, μιλώντας 
γενικά γιά τό μοναστήρι (ένθ’άνωτ., σ. 371). 

2. Ρ. Ε. ΕυυτεηΙ, Κβοοίΐβοίΐοηδ οί 3 Οΐυδδΐουί Τουτ ίΗτοιι^Ιι ν3πουδ 
Ρυτίδ οί Ογρρορ, Τυοίίβν, 3ΐκΙ ΪΙβΙγ, ιυ3(1β ΐη ί!ιρ γβυτδ 1818 & 1819, Εοηάοη 

1821, σ. 124. 

3. δροη καί λνΐιρίρτ, ένθ’άνωτ., σ. 276. 

4. \¥. Μ. Εβυΐίβ, Ττ&νοΐδ ΐη ΝογιΙιρπι Ογρρορ, ν. II, Αιηδίοπίυηι 1967, 

σσ. 385-386. 

5. Λαμπάκης, Μονή Δαφνιού, ένθ’άνωτ., σσ. 94-95. 

6. Μ. Οοΐΐΐ^ηοη, Εβ Οοιίδυΐ Ιε&η Οΐι-ρυό βΐ 83 τοίαΐίοη 3ε ΓΑίίΐηυε υυ 
XVII6 δΐεοΐβ, Ρ3τίδ 1913, σ. 55. 

7. δροη καί 4νΐιε1εΓ, ένθ’άνωτ. 
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λυ//('. ηακΊι ΐημηνά*. Κατά τον (ΙοΒΙιοιιχί', αιτία της καταστροφής του 

Παντοκράτορα ήταν ή συνήθεια των Τούρκων νά ασκούνται επάνω 

του στήν σκοποβολή: ... ίΐιη Ί/ιγ&β... /ϊηηηοηι/γ ηιαΜο ΐι //ιοί/ }>αίι- 

ίημ /)Ι(ΐ> (·. ηα ιηαγ ΰβ 866η β οιη ι/κ· άΐε/Ιμαπίΐΐοη ο) α ιηοεαίο ρΐπηί'β 
ο[ ου γ Ηανΐουν ο η ίΙ<€ αιμοΐα ο[ ΐ//6 ο/ιη/τ/ρ ι/κ’ βγαε ο/’ <ν/ά(άι 

(//■(■ α/'β ρβ/'/οίαΐβί/ ινιΐ/ι ΟυΙ/βίε2. Μία άλλη εκδοχή για τήν κατα¬ 

στροφή. τους έδωσε ό Κ&ιιγθιιΙ: ί/ιβ εβΐίΐημ ιναε αάο/ηβά ινΐί/ι άΐ/ββι- 

βηι (ϊμυ 168 ΐη Μοεαΐα, /ΐιβ ρβΐ/οιν ρ16.668 ο/' ιν/ιίο/ι <λη>/·6, δγ ΐ/ιβ ίμ- 

ηοΓαηί Οτββ/ίΒ, Γοματάοά αε §οΙά; ΐ/ιβ 6/γογ ο/ΐ/ιβ νιιίμαν βαιιεβά ΐΗβ 
ηιϊη ο/ ί/ιβ (:/ιαη:/ι : α δαηά ο/’ ρΐιαίβε αίΐαο^ά ί/ιβ αοηνβηι, αηά, 

ί/ιΐη/ίΐημ ίο οδίαΐη ρο8$€88Ϊοη ο] α ΐηο.αεηιβ, άοείηοχβά ιΐιβ γοο/'3 4. Ό 

ΡοιιςυενίΙΙβ πάντως εκτίμησε πιο Θετικά τήν κατάσταση των ψηφι¬ 

δωτών το 1815: ... /β Γειηοεηιιαΐ αη ΟιήεΙ 61 άβε/ϊμιΐΓβε βη ηιοεαΐε 
δΐβη εοηεοτνβ'οε1*. Είναι δέ αξιοσημείωτο δτι, μέ εξαίρεση τον Ροιι- 

(μιβνΐΐΐβ και τον ΕβυΓβηΙ, σχεδόν όλοι οί περιηγητές άναφέρονται μό¬ 

νον στήν έντυπωσιακή μορφή του Παντοκράτορα και δεν μνημονεύ¬ 

ουν τις σκηνές του χριστολογικοΰ κύκλου και τις άλλες παραστάσεις 

πού ήσαν οπωσδήποτε ορατές τότε. 

Τό μνημείο δέχθηκε μία σοβαρή έπέμβαση τό 1802, όταν ό 

λόρδος Έλγιν άφαίρεσε τούς ιωνικούς κίονες άπό τήν τοξοστοιχία τής 

πρόσοψης του έξωνάρθηκα και τούς μετέφερε στήν Αγγλία5. Όπως 

σημειώνει ό Εβ^ίςβ. ή επιχείρηση φαίνεται πώς προξένησε βλάβες 

στο κτήριο: Τ!ιβ άοιηε ο/ ί/ιβ εΐηιιτίι αΐ Ώα/ηΐ Ϊ8 ηοκν ειιρροηοά δγ 

1. ΟΙιαηδΙοΓ. ένθ’άνωτ.. 

2. ΗοΒΙιουδβ, ένθ’άνωτ.. σ. 3/1. 

3. ΕαυτεπΙ, ένθ’άνωτ.. 

4. Ρ. 0. 11. Ε. ΡουςυβνίΙΙβ, νογα§ρ <1ρ Ια (ιΓέοβ. Λνβο οαίΐί*δ, νυβδ οΐ 

Π^ΟΓβδ. 1)<ηι\κ*ηκ> ιΜΐιΐυη, Γβνυε, οοιτΐ^βε «.Ί αυ^ηιοηίρο, I. V, Ραιίδ 1827, σ. 135. 

5. Τούς κίονες είχε έπισημάνει ηδη τό 1766 ό 01ιαπ<11<τ (ένΟ’άνωτ.). 

Είναι άγνωστο ποια στάση τήρησαν οί μοναχοί τού Λαφνίου στήν επιχείρηση 

αύτή. "Εχοντας τήν ολόθυμη υποστήριξη του μητροπολίτη Αθηνών Γρηγορίου 

(τοΰ λεγόμενον καί «Κακογρηγόρη») στις λεηλασίες του, ό Έλγιν μάλλον δεν 

θά συνάντησε εμπόδια. Λεπτομέρειες για τήν απόσπαση δέν είναι πάντως γνω¬ 

στές. Ή σύζυγος τού Έλγιν άναφέρεται μόνον σέ μία επίσκεψή τους έκεϊ, 

κατά τήν παραμονή· του πρεσβευτή στήν Αθήνα τό 1802 (ΤΙκ: ϊ,οΙΙοΓδ οΓ Μ^ιγ 

;\ϊη1μ·Ι <*Γ ΟιγΚΊοιι (ίυιιπίΓ,ν» ο( ΚΙμΐπ. ΛιτπιιμπΙ |»ν ΕκηιΙ.-ΟοΙοιη>Ι ΜΜιοΙ 11«- 

ιιι ί 11 ο η ('*γ;ιιιΙ. Εοϊκΐυη 1926, σσ. 177-178).* 
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Ι&ο 6Γ088 δβαπι.8 ο/ <νοοά, αηά ε/ιοίνε εενεταί εεαείίε εαηεβά 1>γ ί/ιβ 
ορβΓαύοη ο/ΐαΗηρ αα>αγ ί/ιεββ ΐοηΐε οοίιιιηηε1. Άλλα έκτος άπό τούς 

κίονες καί τις αρχαιότητες πού πήρε ό Έλγιν, σημειώθηκαν καί άλλες 

αρπαγές. Όταν ό ΟΙαιΤε καί ή συνοδεία του έπισκέφθηκαν τό 1802 

τό Δαφνί, εντυπωσιάσθηκαν άπό κάποια χρωματιστά μάρμαρα πού 

είδαν καί φρόντισαν νά σταλεί ένα μέρος τους στήν Αγγλία. Σύμφω¬ 

να μέ τον ίδιο τον ΟαΠίβ, ...ΐη αΙΙ ΐΗβ ρανβιηβηΐε ο/ ΐΚε πιοηαεΐβεγ 
ϋιβΓβ <νβεβ ρΪ6068 ο/ ΐΐιβ β.ηβει νβεά-αηίβιιβ δεβεεΐα, εοτηβ ο/ ωδΐεΚ 
ίνβ ΐ'βτηονβά, αηά εβηΐ αββηναεάε ίο ΕημΙαηά2. Φαίνεται πολύ πιθα¬ 

νό νά προέρχονταν τά μάρμαρα αύτα απο τις ορθομαρμαρώσεις που 

αρχικά κάλυπταν σέ μεγάλο ύψος τίς επιφάνειες των τοίχων του 

καθολικού 3. 
Λιγοστές είναι οί μνείες στα άλλα κτισματα τού μοναστηριού. 

1. Εοβίίβ, ένθ’άνωτ., σ. 386. 

2. 013 γ 1ί θ, ένθ’άνωτ.. 
3. Άπό τίς (Ορθομαρμαρώσεις δέν έχει διασωθεί σχεδόν τίποτε, μ.έ εξ¬ 

αίρεση τούς ορθοστάτες στο χώρο του ιερού βήματος, και η ακριβής μορφ/] 

τους είναι άγνωστη. Ωστόσο μέ βάση τή μαρτυρία αύτή τοΰ ΟΕΠω καί τό πολύ 

καλά σωζόμενο παράδειγμα τών ορθομαρμαρώσεων τοΰ καθολικού τοΰ Οσίου 

Λουκά στή Βοιωτία, μπορεί νά υποτεθεί ότι καί στο Δαφνί κυριαρχούσαν 

στήν κάλυψη τών τοίχων πλάκες άπό μάρμαρο πρασινωπής απόχρωσης, πιθα¬ 

νότατα άπό τον λεγόμενο άτράκιο λίθο ή Χασαμπαλη, που εξακολουθούσε να 

έξορύσσεται κατά τή βυζαντινή περίοδο στήν περιοχή τής Λαρισας (βλ. σχετι¬ 

κά Ό. Καραγιώργου, “καί Άτρακίς όππόσα (μάρμαρα) λευροΐς χθών πεδίοις 

έλόχευσε...”: τό λατομείο τοΰ Όμορφοχωρίου Λαρίσης καί ή συμβολή του στη 

βυζαντινή τέχνη», Αρχαιολογικά τεκμήρια βιοτεχνικών έγκαταστάσεων κατά 

τή βυζαντινή έποχή, 5^-15°^ αιώνας, Αθήνα 2004, σσ. 183-219). Αυτό ακρι¬ 

βώς τό είδος μαρμάρου είναι γνωστό μέ τό όνομα πού χρησιμοποιεί ό ΟΗιΊω, 

νοιΜε 3ηΙκ]ΐιο 0Γ600Ϊ3. Δέν έχει προσδιορισθεΐ ποτέ ακριβώς άρχισε η κατα¬ 

στροφή τών ορθομαρμαρώσεων στο καθολικό τού Δαφνιού. Οί τοιχογραφίες 

τής πρόθεσης, τίς όποιες χρονολόγησε ό Όρλάνδος στα τέλη τοΰ 17ου αί. (Ορ- 

λάνδος, ένθ’άνωτ., 88-94, είκ. 20-25), θέτουν ένα Ιοπηΐηιΐδ 3ΐιΙβ ςιιβπι. Ή απο¬ 

γύμνωση τοΰ έσωτερικοΰ θά είχε ολοκληρωθεί πάντως την εποχή που το 

έπισκέφθηκε ό ΟΗτΙω, ό όποιος μάλλον θα σημείωνε — εαν αυτό συνεβαινε — τφ/ 

ύπαρξη μέσα στο ναό μαρμάρων σαν και αυτα που τον εντυπώσιασαν επανα- 

χρησιμοποιημένα στα λιθόστρωτα τής μ,ονής. Οπως πληροφορηθηκα απο την 

Η) Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, άπό τή νεώτερη έρευνα στο χώρο τής 

μονής έχουν έντοπισθεΐ «έλάχιστα θραύσματα πλακιδίων» πού πιθανολογείται 

ότι ανήκουν στο έν λόγω είδος μαρμάρου. 
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Τον οχυρό περίβολο μνημονεύουν οί 8μοιι καί ΧνίκΤτ1 και ό ΟΗβηΗ- 

!<τ2. Εκτενέστερα τον περιγράφει ό I ΙοΕΙιοιιηρ: ΊΊιε εχίεηοΓ οβ ί/ιβ 
δηί/άίηρ εεεε/ηδίεε α ρ/αεε οβάεβεηεε εαί/ιαε ι/ιαη <> ηΊίρίοηε εεΐιεαί 
(ΐ.ν /Ιι(’ οοιι/Ι γα/ά ίε ειιτεοιιηάι’ά ινιΐ/ι α α>αϋ αί Ιν.αεί Ιινεηΐγβία ΗίβΗ. 

ιΐκ: αη%1βε ο( <λάιίεΗ αιε βιηηίεΐιεά <ν//λ ΐοινεεε3. Εντούτοις, δποις 

επισημαίνει, δεν είναι αποτελεσματικός απέναντι στις έπισκέψεις των 

Τούρκων. Ί όσο άπό τον ΗοΝιοιίδβ, όσο και από τις άλλες μνείες του 

περιβόλου, δεν διασαφηνίζεται ή κατάστασή του - εάν δηλαδή ήταν 

σέ χρήση καί μέχρι πότε ή εάν είχε έγκαταλειφθεϊ χάριν μίας αμυν¬ 

τικής ζώνης γύρω άπό τό καθολικό καί τά μεταγενέστερα κελλιά4. 

Ό Οίινιικ] άναφέρεται στά μεγάλα πηγάδια που υπήρχαν μέσα στη 

μονή·, τά όποια έπικοινωνουσαν ύπογείως μεταξύ τους καί μέ ένα που 

βρισκόταν στον δρόμο5 6. 

Τό περιβάλλον τού μοναστηριού ήταν πάντως ιδιαίτερα θελ¬ 

κτικό καί, όπως σημειώνει ό 0ΐ3ΐΤε, προκαλούσε τό θαυμασμό των 

ταξιδιωτών: ... ι/ιε ηχοηαείεεγ οβΏαρ/ιηε, αάιοεε ιοηιαηΐίε είιιιαΐίοη 
αηά ρίεΐηεεεηυε αρρεαεαηεε, ίη ίΗε τηίάεί οβ εοε/ζε αηά ονεΓε/ιαάο<λ>- 

ίη§ ρίηε, /ιαε δεεη α ΐ/ιε/ηε οβ αάητίεαίίοη α/ηοηρεί αΙΙ ΐΓανεΙεεε*. Ό 
ΗοΒΗοιίδβ περιγράφει την πρώτη εικόνα του, όπως την άντίκρυζαν 

1. δροη καί λΥΤιεΙειν ένθ’άνωτ. 

2. ΟιβικΙΙεΓ, ένθ’άνωτ.. σ. 185. 

3. ΗοΙυΙιοιίδε. ένθ’άνωτ. 

4. ΒοιιΓ3$, ένθ’άνωτ., σ. 6. ύποσ. 30. Οί επάλξεις πού κατασκευάσθη¬ 

καν στον έξωνάρθηκα καί χρονολογούνται άπό τόν Στίκα στην περίοδο τής 

Φραγκοκρατίας (Στίκας, ένθ’άνωτ., σ. 2), έχουν σαφώς άμυντικό χαρακτήρα. 

Ωστόσο, οί επιδιορθώσεις που παρατηρούνται στον αρχικό περίβολο μπορεί νά 

ανήκουν στη μεταβυζαντινή περίοδο, όπως καί τά κατάλοιπα των κελλιών στη 

βορειοανατολική γωνία του (ΒοιΐΓ3δ, ένθ’άνωτ., σ. 7). Τό ζήτημα παραμένει 

ασαφές. 

ο. ΟοΙΙί^ηοη, ένθ’άνωτ. 55. Τό πηγάδι στο δρόμο είναι προφανώς αύ- 

τό πού βρίσκεται έξω άπό τόν περίβολο, κοντά στην άνατυλική πύλη, γιά τό 

όποιο γίνεται λόγος στη συνέχεια. Ή μαρτυρία αύτή του (ίϊπιικί φαίνεται νά 

επιβεβαιώνει τά παραδιδόμενα σχετικά μέ την κατάληψη του μοναστηριού στά 

χρόνια τής Επανάστασης του 1821, όταν έναε μοναχός Παίσιος άπυκάλυψε 

στους Τούρκους μία μυστική δίοδο προς το εσωτερικό, άπό συγκυινωνοΰντα 

πηγάδια (Λαμπάκης, Μονή Δαφνιού, ένθ’άνωτ., σσ. 81-62. Βέης, ένθ’άνωτ., 

σσ. 75-76. 84-85). 

6. <Ί;ιι·Ι<ε, ένΟ’άνο.»-. * 
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οί ταξιδιώτες άπό τήν Αθήνα: ... (νε αηίνβά αΐ α Ιατ§ε τηοηαεΐειγ, 

Γοιηαηήεαίΐγ είιηαΐβά ίη α Ιοη§ εεεεεε, αΐ ίΐιβ βοοΐ οβ α Κί§1ι ηιρββά 

}ιίΠ, αάιοεε ρίηεε αίπιοεΐ Ιιιιη§ ονεε ΐΐιε δαίΐάιηβ1. 

Ή στάση τών Ευρωπαίων περιηγητουν απέναντι στο Δαφνί, 

ώς ένα μεσαιωνικό οικοδόμημα, ποικίλουν και είναι ένδεικτικες τής 

αντίληψης καί τής άντίδράσης του καλλιεργημένου κοινού τής εποχής 

εκείνης απέναντι σέ ένα βυζαντινό μνημείο καί τή βυζαντινή τέχνη 

γενικότερα. Τά σχόλια κυμαίνονται άπό τή ρομαντική συγκατάβαση 

μέχρι τή σκληρή απόρριψη. Ή πιο θετική έκφραση οφείλεται σέ δυο 

αρχιτέκτονες, τους Τιΐϊΐεδ δΐιΐ3ΐϊ καί ΝΐοΚοΕδ ΚβνβΚ, οί όποιοι είδαν 

τό μνημείο μεταξύ τού 1751 καί 1753: ... α εοηνεηΐ ^ίΐΚ ΐΗε δεεΐ 

1?ΐίίΙί αηά τηοεΐ αηείεηί ΟΗείεΐίαη εΚηεεΚ ίη αΙΙ Αίΐιεα2. Λίγα χρόνια 

μετά, τό 1766, ό 01ΐ3ΐκ11εΓ διατυπούνει έναν σκληρό άφορισμό: Τ/ιε 
τηοηαεΐεεγ οβ Όαρ/ιηε ίε α ιηεαη αηά δαεδαεοηε εάίβεε3. Ό 1 οΗη 

Οαΐΐ, σέ γράμμα του τό 1810 δίνει μία πιο ρομαντική προσέγγιση, 

μέ ενα τόνο λεπτής είρωνίας: ΤΙιε αρρεαεαηεε αηά ειΐιιαήοη οβ ΐΗε 
διιάάίηρ εεετηεά ΐο δε ίη αρεεεαδίε ιιηίεοη. ΤΙιε τηοηαεΐεεγ ίΐεείβ ιε 
ναεΐ οεεβηρ ίηΐο ΐΐιαΐ εΐαΐε οβ ιιηίηΐιαδίΐαδίε είεραηεε ιν/ιίεΙι εχείΐεε 

ΐΗε αάτηίεαΐίοη. οβραίηΐεεε αηά γοιιη§ Ιαάίεε..}. Ή άφαίρεση τών 

αρχαίων κιόνων καί τών άλλουν αρχαιοτήτων τού Δαφνιού άπό τόν 

’Έλγιν, κατέστησε τό μνημείο αδιάφορο σέ πολλούς ταξιδιώτες: ... 

Ώαρ/ιηί ίε άεεροίΐεά οβ ΐΚε βηεεΐ. οβ ΐ/ιοεε εεηιαίηε νΚίεΗ βοε/ηεείγ 
πιαάε ιι ίηίεεεεΐίη§5, γράφει ό Εβ^Εθ· ίί εοηΐαίηε ηοΐΚιη.ξ νιοεΐΐιγ ο/ 

οδεεεναΐίοη*, προσθέτει ό ΗοΒΙιοιίδβ. 

Αυτό πάντους πού κέρδιζε τόν αύθόρμητο θαυμασμό τών πε- 

ρισσοτέρουν περιηγητών, ήταν τό νερό τού πηγαδιού πού υπήρχε μπρο¬ 

στά στην είσοδο τής μονής καί σώζεται μέχρι σήμερα (είκ. 4). Οί 

1. Ηοΐυύοιίδε, ένθ’άνωτ. 

2. ΤΙιε ΑιιΐΐφΐϊΙϊοδ οί Αΐΐιεηδ, Μελάτες! αηά Όεΐϊπβ&ΐεό ύγ .Ια πιε δ 8ΐπ3Γΐ, 

Ρ. Κ. 8. 311(1 Ε. δ. Α., 311(1 Νΐε1ιοΐ3δ ΚενεΙΙ, ΡπίπΙεΓδ 3ΐκ1 Ατεΐιΐΐεείδ, ν. I, 

Εοικίοη 1762, σ. χ. 

3. 01ΐ3η61εΓ, ένθ’άνωτ. 

4. Ε Οαΐί, ΕεΙΙεΓδ ίτοπι ΐΐιε Εενβηΐ; εοηΐ3ίηϊη§· νΐενν$ οί Πιε δίαίε οί $ο~ 

είβΐν, ηΐ3ΐιιιβΓδ, ορΐηΐοιίδ, 3Π<1 εοιπηιετεβ ίη ΟΓεεεε, 3ΐι<1 δενεταΙ οί ϊΐιε ρήηείρδί ΐδ- 

Ιίηκίδ οί' Βίε Ατεΐιίρείλ^ο, Εοηόοη 1813, σ. 103. 

5. ΕεβΓε, ένθ’άνωτ., σ. 385. 

6. ΗοΜιοιίδε, ένθ’άνωτ. 
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μνείες αύτοΰ του πηγαδιού σχεδόν συναγωνίζονται αριθμητικά τις 

αναφορές στα ψηφιδωτά1. Ωστόσο ή προτίμηση αυτή δεν πρέ~;ει νά 

παρεξηγηθεΐ· οί περιηγητές ήταν ταξιδιώτες σέ μία δύσκολη έποχή 

και ενα σκληρό τόπο, ώστε τέτοια πρακτικά ζητήματα, όπως ή εξεύ¬ 

ρεση καλού πόσιμου νερού, νά έρχονται σέ προτεραιότητα σέ σχέση 

μέ την αποτίμηση έργων τού μεσαίωνα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΑΛΛΗΣ 

1. Ο. \νΐιβ1βΓ, Α ΙοιίΓηβγ ΐηΐο (λ’ββοβ (ίη ΐΐιο οοπιρΗην οί Ογ δροη οί 
Γγοηδ), Ροηόοη 1682, σ, 426. Οΐιαπάΐοτ, ένθ’άνωτ. λ¥. ΟβΠ, Τΐιβ ΙΟηβιγ οί 
(Ιροβοβ; οοηΙ.ΗΪηίπ§ οηβ Ιιιοιάτού ΓοιιΙββ ϊη ΑίΙΐο&, ΒοβοΙΐβ, ΡΗοοΐδ, ΕοοιΈ 3ΐκΙ ΤΙιο»- 
δΜγ. Νονν οίΐΐΐΐοη, Γοικίοη 1827, σ. 32. ΟβΗ, ένθ’άνωτ. Εηιιγ61ϊΙ, ένθ’άνωτ. 
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Είκ. 1. Ή ΊεράΌδός και τό πέρασμα τού Δαφνιού, όπως άποτυπώνονται στον 
χάρτη του δοπιιηοΓ, Αίΐιεηοδ οί. δβδ βηνίΓοηδ, που έκδόθηκε στο Μόναχο τό 
1841. Ή μονή ήταν ευπρόσβλητη τόσο από τις χερσαίες προσβάσεις, όσο και 

από τις κοντινές ακτές. 

Είκ. 2 Άποψη τού Δαφνιού, σχεδιασμένη από τον Ρ. Α. λΜπίδίπιρ το 1850 

(Ά. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Αθήνα 1818-1853,Έργα Δανών καλλιτεχνών, 

Αθήνα 1985, σ. 120, άρ. 148). Διακρίνονται τα τειχισμένα ανοίγματα και τό 
κωδωνοστάσιο έπάνω άπό τό βόρειο σκέλος τού σταυρικού πυρήνα του ναού, 

τό όποιο δεν σώζεται πλέον. 



138 Γεωργίου Πάλλη 

Είκ. 3. Ή παράσταση του Παντοκράτορα στην κατάσταση που σωζόταν τό 
1892, πριν άπό την συντήρηση και επανατοποθέτησή της στον άνοικοδομη 
μένο τροΰλλο (Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αρχείο Γεωργίου Λαμπά- 

κη, ΧΑΕ 1503). 

Εΐκ. 4. Το πηγάδι που βρίσκεται λίγο έζω άπό τήν ανατολική πύλη, μπορεί νά 

τχυτισθεΐ μέ το άναφερόμενο άπό τους περιηγητές. Φωτογραφία τής σημερινής 

του μορφής. 

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΟΤ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΟΤ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Ό νάρθηκας του καθολικού τής Μονής του Όσιου Λουκά εκτεί¬ 

νεται σέ ολο τό πλάτος τής δυτικής πλευράς του συνθέτου οκταγωνι¬ 

κού ναοΰ, μέ τον όποιο επικοινωνεί μέ τρεις θύρες. Μία τέταρτη θύ- 

ρα ανοίγεται στο μέσον τής δυτικής πλευράς πλαισιωμένη άπό δύο 

δίλοβα παράθυρα. Μία πέμπτη υπάρχει στο μέσον τής νότιας πλευράς 

καί ένα δίλοβο παράθυρο στην άντίστοιχη βόρεια. Στις στενές πλευρές 

διαμορφώνονται ήμικυκλικές, εγγεγραμμένες στο πάχος του .τοίχου 

κόγχες. Ό χώρος στεγάζεται μέ σταυροθόλια, έκ των οποίων τό με¬ 

σαίο είναι μεγαλύτερο. Οί κατώτερες, κατακόρυφες επιφάνειες των 

τοίχων καλύπτονται μέ ορθομαρμάρωση καί οί άνώτερες άπό τήν γέ¬ 

νεση των καμαρών καί πάνω μέ ψηφιδωτά (μέσα 11ου αί.)1. 

Στο μέσον τής οροφής τού νάρθηκα καί στο τύμπανο τής βασι¬ 

λείου πύλης εκτείνεται τό κεντρικό τμήμα τής σύνθεσης τού Μεγάλου 

Κριτηρίου (είκ. 1-2). 

Τό τύμπανο τής βασιλείου πύλης που οδηγεί στο μεσαίο κλίτος 

τού κυρίως ναοΰ κοσμεί ή προτομή τού Χριστού Παντοκράτορος. 

Ευλογεί μέ τό δεξί χέρι καί στο άριστερό κρατά ανοικτό ευαγγέλιο 

μέ τήν έπιγραφή: Εγώ είμι τό φως τον κόσμον. Ό άκολονθών έμοϊ 
ον περιπατήσει εν τή σκοτία άλλα εξει τό φως τής ζωής (Ίωάν. 8. 12). 

Στα δύο τύμπανα πάνω άπό τις πλάγιες εισόδους στον κυρίως ναό 
είκονίζονται ή Σταύρωση (είκ. 3) στο βόρειο καί ή Ανάσταση στον 

είκονογραφικό τύπο τής Εις 'Άδου Καθόδου (είκ. 4) στο νότιο. Τό τε- 

ταρτοσφαίριο τής βόρειας καί νότιας κόγχης άντίστοιχα καταλαμ- 

1. Ε. ϋϊεζ, Ο. ϋ6μιιΐ8, Βχζ&ηΙΐηβ Μο5ηϊο8 ΐη ΟΓβεοε: Ηοβΐοδ ΕιιΓίΐδ βηά 
Οαρίιηί, 03ΐϊΦπ<ΐ£β, Μ388. 1931, σσ. 38-47, είκ. 12. Ν. Χατζηδάκη, Όσιος 
Λουκάς, (βυζαντινή Τέχνη στην Ελλάδα. Ψηφιδωτά-τοιχογραφίες), Αθήνα 
1996, σσ. 18-19, 22-23, 25-28, 32-33, είκ. 19-24, 27-30. Εύ. Στίκα, Τό οικο¬ 

δομικόν χρονικόν τής Μονής του Όσιου Λουκά Φωκίδος, ΆΘήναι 1970, σσ. 

5-12, 14. 
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βάνουν οί παραστάσεις του Νιπτήρος (είκ. 6) και της Έηλαφήσεως 

του Θωμά (είκ. 5), που επιγράφεται: Των θνρών κεκλεισμένων.' Στην 

κορυφή του κεντρικού σταυροθολίου τοποθετείται μετάλλιο μέ διά- 

λιθο άκτινοβόλο σταυρό. Τον σταυρό πλαισιώνουν χαμηλότερα ή Παν¬ 

αγία δεομένη στα άνατολικά, ό άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος στα 

δυτικά και οί άρχάγγελοι Μιχαήλ καί Γαβριήλ στα βόρεια καί νότια 

αντίστοιχα. Στο έσωράχιο του τόξου που χωρίζει τό κεντρικό άπό 

τό βόρειο σταυροθόλιο είκονίζονται οί απόστολοι: Πέτρος στα άνα¬ 

τολικά, στο μέσον ό Μάρκος καί στα δυτικά ό Άνδρέας. Στο αντί¬ 

στοιχο νότιο έσωράχιο οί Παύλος στά άνατολικά, Ιάκωβος στο μέ¬ 

σον καί Ιωάννης ό Θεολόγος στο δυτικό. Στο έσωράχιο του τόξου του 

βορείου τοίχου είκονίζονται οί απόστολοι Ματθαίος, Σίμων, καί 

Λουκάς καί στο άντίστοιχο του νοτίου τοίχου οί Θωμάς, Βαρθολο¬ 

μαίος καί Φίλιππος. Στο βόρειο σταυροθόλιο σώζονται οί ιαματικοί 

άγιοι Κοσμάς, Κύρος καί Ιωάννης καί ή κατεστραμμένη μορφή θά 

πρέπη να συμπληρωθή μέ τον Δαμιανό. Στο νότιο σταυροθόλιο σώ¬ 

ζεται μόνον ό πρεσβύτερος άγιος Μώκιος1. Οί υπόλοιπες τρεις κατε¬ 

στραμμένες μορφές έχουν άποκατασταθεί μέ νωπογραφία μέ τρεις 

άνδρικές όμοια ένδεδυμένες. Στο έσωράχιο του τόξου τής δυτικής 

έξωτερικής εισόδου του νάρθηκα είκονίζονται οί στρατιωτικοί άγιοι 

Άνεμ,πόδιστος, Πηγάσιος, Ακίνδυνος, Άφθόνιος καίΈλπιδηφόρος (δίο). 

Τά δύο πλάγια τύμπανα του δυτικού τοίχου καλύπτονται μέ άγιες 

γυναίκες. Στο βόρειο είκονίζονται ολόσωμες οί αγίες Ειρήνη, Αί- 

κατερίνα καί Βαρβάρα (είκ. 7) πάνω καί στηθαίες οί Εύφημία, Μα¬ 

ρίνα καί Ίουλιανή κάτω. Στο μέσον του νοτίου τυμπάνου πάνω κυ¬ 

ριαρχούν οί ολόσωμες μορφές τού αύτοκρατορικοΰ ζεύγους του Με¬ 

γάλου Κωνσταντίνου καί τής μητέρας του Ελένης μεταξύ των στη¬ 

θαίων αγίων Θέκλας καί Άγάθης έκατέρωθεν καί Αναστασίας, Φε- 

βρωνίας καί Εύγενίας κάτο.) (είκ. 8). 

Ή σύνθεση τού Δευτέρου Κριτηρίου στον νάρθηκα ακολουθεί 

τό πρώιμο μεταεικονομαχικό πρόγραμμα των μεσοβυζαντινών ναών, 

όπου κυριαρχούν οί μεμονωμένες μορφές2. Έτσι, τά κύρια πρόσωπα 

1. Οί υπόλοιπες έχουν συμπληρωθεί μέ νεώτερη υδατογραφία καί στην 

παρούσα μελέτη δεν θά ληφθοΰν ύπ’ οψη γιατί οί ταυτίσεις δεν είναι ασφα¬ 

λείς. 

2. Πρβλ. Α. ΡΓοΐονν, Ι)ειιχ ε^ΐϊδβδ ΒγζΗπίΐηβδ (ί’ίψΓεδ άβδ δβπηοηδ ρεα οοηηιΐδ 

τής σύνθεσης διεσπάρησαν χωρίς στενή μεταξύ τους συνοχή σέ ολό¬ 

κληρη τήν διακοσμημένη έπιφάνεια τού νάρθηκα. Ή δεσπόζουσα αύ- 

τή θέση τού κατ’ έξοχήν έσχατολογικου περιεχομένου θέματος στον 

νάρθηκα οφείλεται στήν χρήση τού χούρου γιά νεκρικές άκολουθίες 

καί σχετικές δεήσεις, καθώς καί ώς χώρου ταφής1. 

Στον βίο τού άγιου Λαζάρου τού Γαλησιώτη άναφέρεται ότι 

στον ναό τής Άναστάσεως, στο καθολικό τής Μονής, τήν οποία ίδρυσε 

ό άγιος στο Γαλήσιο ορος2, τό νεκρό σώμά του, τό 1053, άφοΰ πλύ¬ 

θηκε καί ντύθηκε, μεταφέρθηκε επί κραββάτον καί τοποθετήθηκε εν 
τώ νάρθηκι, γιά νά τελεσθοΰν επ αντω τα είκότα, δηλαδή νά ψαλή 

ή νεκρώσιμη άκολουθία. Τό λείψανο θά παραμείνη μέσα στο δεξιό 

τμήμα τού νάρθηκα μέχρι καί τήν επομένη ημέρα, μέχρι τήν έκφορά 

γιά τον ένταφιασμό. 

Σύμφωνα μέ τά τυπικά τής Μονής τού άγιου Μάμαντος στήν 

Κωνσταντινούπολη (1158), τής Μονής των Έλεγμών (1162) καί τής 

Μονής τής Θεοτόκου τής Κεχαριτωμένης (1110-1116)3 στον έξω- 

όε Γόοη VI Ιο 53£β, Βενιιε 3εδ Είικίεδ ΒγζίΐηΙΐηοδ 3, 1945, σσ. 69-79. Ο. ϋβηιυδ, 

Βγζαηίΐηε Μθδ»ίο ΟεεοΓβΙΐοη, Εοηάοη 1948, σσ. 69-79. 8. ϋβΓ ΝβΓδοδδϊ&η, 

1,3 (Ιοοογ θβδ ο§ϋδβ5 6υ IX6 δίεείε, ΑεΙεδ ιΐυ νίβ Οοη^Γβδ ΙηΙβηιβΙΐοηβΙ ιΐοδ ΕίικΙεδ 

Βγκιηΐίηβδ, II, 1951, σσ. 315-230. Κ. λΥεβδεΙ, ΒίΜρΓο§τ3ηιιη, Κο3ΐ1βχί]ίοη ζιιγ 

θγζ3ηΙΐηΐδο1ΐ6η ΚιηΐδΙ, I, στ. 668-669. 0. Μ3Π£ο, ΤΗε Βγ37.6π Ηοιιβε. Α δΐιιάγοί 

ΐΗε νοδίίόιιΐο οί ΐΗε Ιιηρβπ»1 ΡΜδεβ οί Οοηδΐαηΐίηορίβ, Κοόεηΐιανη 1959, σσ. 

129-131. Ν. Γκιολέ, Ό βυζαντινός τροΰλλος καί τό είκονογραφικο του πρό¬ 

γραμμα (μέσα 6ου αί.-1204), Αθήνα 1990, σ. 21. 

1. 5ν. Τοιπείνονΐο, (ΙοηΙπΒιιΐΐοη 3 Ρείικίε <1υ ρκ^ταπιιηε άα ηβΓίΙιβχ 

6βδ ε§1ϊδβδ ηιοη3δΙϊ(}ΐιβδ (ΧΙε-ρΓειηϊεΓε ιηοΐΐϊέ θα XIII6 §.), Βγζ3ΐιΙΐοη 58, 1988, 

σσ. 140-141, 145-146. Κατάλογο άπεικονίσεων τού θέματος στον βυζαντινό 

νάρθηκα βλ. Ή ίδια, Τε Τι^ειηεηΙ ΟεπιϊβΓ ΐηείΐΐΐ ιΐε Γε^ΐίδε ά’Α^βίΓΪβ (Μβ§ηβ), 

ΙβΙίΓόυεΙι θετ ΟδΙβιτεΐεΗίδεΙιεη ΒγζβηΙΐηΐδΙίΙς 32/5, 1982, σσ. 473-474. 

2. Η. Ι)ε1ε1ΐ3γε, νΐί3 5αη<:ϋ Ι&ζ&ή ΑιιεΙοΓβ Οεβ^οΓίο ΜοηβεΗο, Αοΐ3 

δδηεΐοηιηι ΝονειτιΒΗδ, 3, Βηΐδδβίδ 1910, σ. 587. Γιά τον άγιο βλ. ΤΙιε Γΐίε οί 

Γ3Ζ3Γ08 οί Μι. 03ΐβδίοη, ΙηίΓοιΙιιεΙϊοη, Ίτβιιβί&ΐίοη, 3η(Ι ΝοΙβδ όγ Κ.Ρ.Η ΟΓεεη- 

Γΐείά, Μώδΐιΐη^ΐοη Π Ο 2000. 

3. Σ. Εύστρατιάδου, Τυπικόν τής Μονής τής έν Κοινσταντινουπόλει 

Μονής τού Αγίου Μεγαλομάρτυρας Μάμαντος, Ελληνικά 1, 1928, σ. 291. Α. 

ϋηιΐΐΓίβνδΙίΐ], Ορΐδβηίε Ιίΐαι^ΐΙδβδΙαεΙι πι1ίορΐδεΐ...,Ι, Τυπικά, Κίεν 1917, σ. 

754. Ρ. Γ 3 ιι Iΐ εΓ, Γβ ΙνρΛοη 3ε 1β ΤΚεοΙοΕοδ ΚεεΗβπΙόηιεηε, Κενιιβ όεδ ΕίικΙεδ 

Βγζ3ηΐίηεδ 43, 1985, σ. 117. Πρβλ. ΡΟ 127, στ. 1088Α. 
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νάρθηκα θά γίνη ή ένδυση του νεκρού μονάχου και όλα τά νενομισμέ- 

να για την περίπτωση: τελείσΟωσαν μεν έν τώ εξο> νάρθηκι τα έπ'ι 
τώ τεβνεώτι νενυμισμένα, ή τι- ψαλμωδία φημι και ή τον λειψάνου 
πάσα άμφίεσις. Σε ευχολόγιο1 του 12ου αίώνος άναφέρεται, οτι τό 

λείψανο του νεκρού μονάχου άφού εύτρεπισθή προσκομίζεται εν τώ 
νάρθηκι της εκκλησίας, και τιΟεασιν αυτόν κατενώπιον τον άγιον 
θυσιαστηρίου, δηλαδή έμπροσθεν τής βασιλείου πύλης, και ψάλλεται 

έκει ή νεκρώσιμη ακολουθία. Ή συνήθεια τής πρόθεσης του νεκρού 

και τής τέλεσης τής νεκρώσιμης άκολουθίας μέσα στον νάρθηκα συν¬ 

εχίζεται καί στα μεταγενέστερα χρόνια καί έπιβιώνει στα μοναστή¬ 

ρια μέχρι σήμερα2. 

01 άκολουθίες τής μνημόνευσης των νεκρών την τρίτη, την 

ένατη καί την τεσσαρακοστή ημέρα μετά τον θάνατο, συνήθειες, πού 

κληρονομήθηκαν άπύ τήν παγανιστική αρχαιότητα3, τελούνται μέ¬ 

σα στον νάρθηκα των μοναστηριακών ναών. Στα τυπικά τής Μονής 

τού αγίου Μάμαντος στήν Κωνσταντινούπολη4 καί τής Μονής τών 

Έλεγμών5 ορίζεται ότι, τά δε τρίτα και τά εννατα και τά τεσσα¬ 

ρακοστά τοϋ άποιχομένον ψαλλέσθωσαν έν τώ νάρθηκι της εκκλησί¬ 

ας. Στά ίδια τυπικά καί σε εκείνο τής Μονής τής Θεοτόκου τής Κε- 

χαριτωμένης ορίζεται, ότι στον ίδιο χώρο θά μνημονεύωνται καί όλοι 

οι κεκοιμημένοι μοναχοί κάθε Παρασκευή μετά τον έσπερινό καί θά 

ψάλλεται έκτενής δέηση καί ό νεκρώσιμος κανόνας6. Σέ τυπικά άπό 

το Άγιο Όρος τού 15ου καί 16ου αίώνος άναφέρεται ότι οί μοναχοί 

θά τελούν άνάμνηση τών κτητόρων και τών προαπελθόντοη· πάτερων 

1. Λ. ΰμιϊIγΐβν5!>.ΐ_). Ορϊ§3ΐιΐε ΙίΙατ^ΐΙδεδΙαεΗ ηιΐιορΐδβ)..., II. Ευχολόγια, 

Κΐεν 1901. σσ. 135-138. 

2. 1!ρ3λ. Συμεών Θεσσαλονίκης. ΡΟ 155, στ. 677 (...ψάλ?Λ)υσι...τονς 
Ιδιώτας δέ μοναχούς, ή και λαϊκούς, έν τώ νάρθηκι). Πρβλ. }. Οοεγ, ΕυοΗο- 

Ιο^ΐοιι δίνε ΚΐΙυ3ΐβ θΓ360θΓυηι, ΥεηεΙϋδ 1630 (ανατύπωση 0γ3ζ 1960), σ. 439. 

3. Ο. 1)α£Γοη, ΤΓοΐδΐβηιε, ιιευνΐεπιε εΐ <]ΐΐ3Γ3ηΙϊειιΐ6 ]οιΐΓδ είβιΐδ 1;» Ιπκΐίϋοη 
Βνζαιιΐΐηε: Ιοιηρδ ΟΙιιτίϊεπ εΐ βηΐΙίΓοροΙο^ΐε, έν: Ι.ε Ιοιηρδ εΐηεΐΐεη ιΐβ Ια Γιη άε 
ΙΆηΐίφΐίΙε 3ΐι Μονοιι Αργ 111 -XIII δΐόοΐεβ, Ρππδ 1984, σσ. 419-430. Ε. ν<9- 

Ιν<>νδ)ν3. ΚιιηεπιΙ ΒΐΙεδ Λεευπίίημ Ιο ΒνζηηΙΐπε ΚΐΐιΐΓ^ίεβ) δοιιιτεδ, ΟιηηόαΠοη 
Οίΐΐνί» Ρ;ΐ|κ*Γδ 55. 2002. σσ. 21-22. 

4. Σ. Εύστρατιάδου, ένθ’άνωτ., σ. 291. 

5. Λ. ΠιηΐίπενδΙώ], Ευχολόγια, ένθ’άνωτ., σ. 753. 

6. Σ. Εύστρατιάδου, ενΟ’άνωτ.. σ. 291. Λ. I) ιηίΐηεν.δΙίΒ, Εύχολό- 
για, σ. 754. Ρ. (ΕπιΙΐειν ένΟ’ άνωτ., σ. 117. 
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και άδελφόίν ημών στον εσπερινό κατά τήν διάρκεια τών Σαρακο- 

στών εντός τού νάρθηκος1. 

Στά κείμενα τής νεκρώσιμης άκολουθίας γίνονται συνεχείς ανα¬ 

φορές στήν ήμέρα τής Κρίσεως. Σέ ευχολόγιο τού 12ου αίώνος καί 

αύτό τής (ύΓοΙΙδίόιτίΐΐΕ τού 10ου-11ου αίώνος, άναφέρεται: Υπέρ τον 
ενρεϊν αυτόν μερίδα και κΛήρον έν τη μελλονση ζωή...,Υπέρ τοϋ εύ- 

ρεΐν αυτόν χάριν και έλεος έν τη ήμερα τής κρίσεως... Τρόμω, τω 
φρικτώ και φοβερώ βήματι τώ σω παρεστώτες, οί απ’αίώνος νεκροί, 

ψήφον άναμένονσι τήν σήν δικαίαν Σωτήρ, και τήν θείαν έκδεχονται 
δικαιοκρισίαν...2 Τό άποστολικό ανάγνωσμα (1 Θεσ. 4, 13-18) καθώς 

καί τό ευαγγελικό (Ίωάν. 5, 24 κέξ.) τής νεκρώσιμης άκολουθίας άνα- 

φέρονται στήν Δευτέρα Παρουσία καί στήν άνάσταση τών νεκρών για 

νά προσέλθουν στήν κρίση3. 

Έκτος αυτού ό νάρθηκας ήδη άπό τήν παλαιοχριστιανική έπο- 

χή χρησιμοποιήθηκε ώς χώρος ταφής έπιφανών άνδρών καί γυναι¬ 

κών4. Τό γεγονός αύτό εκτός άπό τις γραπτές πηγές επιβεβαιώνεται 

καί άπό τήν ύπαρξη τάφων μέσα στον νάρθηκα5. 

1. Α. ϋιηΐΐηβνδία], Ευχολόγια, σ. 304, 319. Μ. Αγγεπζ, Εεβ ρπβΓβδ 

ρΓ6δόγΐ6Γ3ΐβδ 36 \ά «Ρβηηχείιΐδ» <1β Ι’βηεΐεη ΕιιεΗο1ο§ίε ΒγζαηΙΐη βϊ Η «Ρ3ηΐΕΙιΐά&» 

ε1β$ (Ιείιιηΐδ, II (0πβηΐ3ΐί3 ΟόπδΐώηΕ ΡβΓίοάΐοα 41), Κοιηβ 1975, σσ. 314-343. 

Πρβλ. καί Α. ΌιηΐΙηβνδΙα], Εύχολόγια, σσ. 348-349. Γ. Κ. Παπάζογλου, 

Τυπικόν Ίσαακίου Αλεξίου Κομνηνοΰ τής Μονής Θεοτόκου τής Κοσμοσώ- 

τειρας, Κομοτηνή 1994, σ. 127. 

2. Α. ϋιηΐΐΓίβνβΚϊ], Εύχολόγια, σσ. 136-138. Ε. ΥεΙΕονδΕ», ΕηηβΓηΙ 

Κΐΐβδ, σ. 46, 47, 49, 50. 

3. Ε. νβΙΕονδΙο, ένθ’άνωτ., σ. 50. Πρβλ. Α. ϋ ιηΠτΐενδίΠ], Εύχο¬ 

λόγια, σ. 136. 
4. 8ν. ΤοιηεΕονΐο, ΟοηΙπόιιΐΐοη, ένθ’άνωτ., σ. 145 καί ύποσ. 27. 3εηη 

Μοδώιοδ, Εε Ργ6 δρΪΓΪΙαβΙ, Μ. -1. Κοιιβί 3ε Ιοιιπιεί (έκδ.), (δοητοεδ εΙΐΓβΐίβηηεδ, 
12), Ρβπδ 1946, κεφ. 83, 87, 89, 134, 138-139. Η. 0είεΙΐ3γε, νΐΐΕ 8. Ρ»ιι1ί 
Ιιιηΐοπδ ΐη ιηοηΐε ΕεΙγο, ΑπεΙοοΙε ΒοΙΗηοΙΐηηΕ 11, 1892, σ. 165. Η. ϋβΙεΙίΕγε, 
νΐΐ3 8. Ε&Ζ3ΓΪ, ένθ’άνωτ., σσ. 508-606, 588. Ρ. 03η£Ϊ6Γ, ένθ’άνωτ., σ. 131. 
Γ. Κ. Παπάζογλου, ένθ’άνωτ., σσ. 121-222 . Ν. δενόεηΕο, ΤΙιε ΤοηιΒ οί 
Ι$3βΕ ΚοιτιηεηοδΗί: ΡΕογγ3Ϊ, ΤΙιε ΟεβεΕ ΟγιΗοΟοχ Τ1ιβο1ο§ΐε&1 Κενΐενν 29/2, 1984, 
σσ.135-140. Κ. Ο. ΟαδΙετΙιοαΙ, ΤΙιε ΑΓεΙήΙεοΙητε οί Κβηγβ Οηππΐ ίη ΙδΙαηΒιιΙ, 
Λ¥3δΜη^Ιοη Ό Ο 1987, σσ. 98-100. Ν. ΤεΙβΓίαΐηΐΕον, ΤΙιε ΡΙαεβ οί ΐΕε Νιιη 
ΜεΗηΐβ (Πιε Εοΐάγ οί ΐόο Μοη^οΐδ) ΐη ΐΗε Οεεδΐδ Ρι·ο§Γ&ιη ΐη ΐόβ ϊιιηεΐ' ΝβιΐΗεχ 
οί ΘΙιογη, ΟοηδΐΕηίΐηορΙε, ΕηΙήεΓδ Ατεΐιεοΐο^ΐφίεδ 43, 1995, σ. 168. 

5. Βλ. Ε. Α. Ινΐδοη, ΜοΠηβπ ΡΓβεΙΐεεδ ΐη Βγζ3ηίΐιηη (ο. 950-1453). Αη 
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Πέραν τής άνωτέρω νεκρικής χρήσης του νάρθηκα1, ή όττοία 

Ξ'.να.ι φυσικό να επεδρασε στην επιλογή του έσχατολογικου θέματος 

του Μεγάλου Κριτηρίου, το όποιο δεσπόζει στον χώρο, υπάρχουν και 

πολλές έσχατολογικές αναφορές στις διάφορες ακολουθίες που τε¬ 

λούνται καθημερινά στα μοναστήρια στον χώρο αυτό. Το δεύτερο 

μέρος τής ακολουθίας του μεσονυκτικου, πού πραγματοποιείται κα¬ 

θημερινά μέσα στον μοναστικό νάρθηκα είναι αφιερωμένο στην Δευ¬ 

τέρα Παρουσία καί τό Μένα Κριτήριο2. Ό 139°- ψαλμός, ό όποιος 

αποτελεί τμήμα τής ακολουθίας του άποδείπνου, ή οποία θά διαβασθή 

μέσα στον νάρθηκα τού καθολικού τής Μονής τής Εύεργέτιδος κατά 

την περίοδο τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής3, αναφέρει: Έγνων ότι ποι¬ 

ήσει Κύριος την κρίσιν των πτωχών και την δίκην των πενήτων. Πλήν 

δίκαιοι έξομολογήσονται τω όνόματί σον, κατοικήσουσιν ευθείς συν 
τω προσώπω σον (στ. 13-14). Στην δεύτερη καί τρίτη εύχή τής ακο¬ 

λουθίας τού Νιπτήρας, που τελείται μέσα στον νάρθηκα γίνεται λόγος 

ΑγοΙί3βο1ο§1θ31 ΟοηΙπΒυΙίοη, Βΐπηίη^ιη 1993. Ν. Ιεβίιβηβ, Μοηαιηοηΐδ Γαηε- 
Γ&1Γ68 ρ&ΙέοοΗτέ&ηβ (βΐ Θ)·ζ3ηΐΐπ8) 611 ΟΓ606, ΑΛβηββ 2000, σσ. 30-104, 47, 49, 
73, 262, 149-260. Ο. ΙοΙίνβΙ, Ο. ΚΐουιΊζΐ&η, ΟέοουνεεΙεδ 3Γεόεο1θ£Κ|υεδ εΐ 
ερΪ£Γ3ρ1ιίε ίυηβΓ3ΪΓ6 θ3ηδ ιιηβ ναΐΐββ 8ε θαρρώ»» (Εΐιι8βδ θ3ρρ38οείβηηβδ), Εοη- 
3°η 2002, σσ. 116-151, 124,126,131. 0. \νείβΒι·οΐ, «Ιίΐα· Ιίε^ι 8εΓ ΚηβοΗΐ 
ΟοΙΐ68.,,)). Ογη1)6γ Ϊη 6}Ζ3ΐιΙίηΐδοίΐ6η Κΐτοΐιεη αιι8 ϊΗγ ΟοΙίΟΓ (11. Βΐδ 15. 
ΐΗΐΐΓΐιυηάορί), ϋηίβΓ ΙιβδοηδβΓβΓ ΒβπκΔδίοΙιΐ^ιιη^ 8ερ ΗδΗΙβηΙάκΗβη ΚβρρβΗο- 
Ιίΐοηδ, \νΐβδΙ)3ίΐ6η 2003, σσ. 18-19, 21-24. Ν. Τε£βΓΪ3ΐηί]£ον, ΒιιγιηΙ Ρί3065 

ίη ^\ψΆάο0Άη ΟύιίΓοΙιβδ, 0Γ6β1ί ΟηΙιοΟοχ ΤΙιεο1ο£Ϊο»1 ΕβνΐοΛν 29.2 1984 σσ 
141-157. 

1; Γι* νεκρικό χαρακτήρα τού νάρθηκα καί τον παραλληλισμό του 
με την έρημο και την απεικόνιση έκεϊ θεμάτων πού σχετίζονται μέ την έρημο 
βλ. Ο. ΟθΓΟ V, Τ1ΐ6 ΝδΓΐΙΐβΧ 35 ϋβδβΐΐ: Τ1ΐ6 δ^ΠίΒοΙίδΐη ΕΐΐίΓ3η06 δρ300 Ϊ11 ΟγΙ.Ηο- 

3οχ ΘΗηγοΙι Βυί1<ϋη£8, έν: Ρ. ΑππΒίτοης (έκδ.), ΒΜ 3118 Αιΐ. Βνζ&ηϋηβ 
Εδ$3νδ Γογ απ'ΐδΙορΙιβΓ ΜΕΙίβΓ, Εοικίοη 2006, σσ. 145-159. 

2. Μ. Αγγ3πζ, Εε Τγρΐΐςοη 8υ ιηοηβδΙβΓβ 8ιι 83ΪηΙ-83υν6ΐΐΓ 3 Μεδδΐηε. 

Οοιί. Μβδδΐηοιΐδίδ0τ. 115, Α.ΪΤ 1131 (Οτίβηΰιΐώ ΟΗπβΙωηβ ΑηαΙαΛβ 185), Κοηΐ3 

1969, σ. XXXV, 418-419. τού ίδιου, Εεδ ρηίτεδ ρΓεδΒγΙεΓδΙεδ 8ε Ρβΐίΐβδ Ηειι- 

Γ65 83115 Γβηαβη Ειιε1ιοΙο§ε ΒνζβηΙΐη, ΟΓίοπΙπΠα ΟΗπβϋαΐΉ Ρεπο8ΐε3 39, 1973, 

σσ. 29-82, σ. 31: πιστούς και φρονίμους οικονόμους και ημάς άνάδειζον εν τη 
φοβερά ήμερα της έ£ετάσεώς σου πρεσβείαις τής άγιας Θεοτόκου και πάντων 
των άγιων σου. 

3. Α. Οηιΐίπβνδία], Τυπικά, σ. 522, 525, 529, 535, 539, 540, 543. 
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στο Μέγα Κριτήριο: ενρωμεν ελεος και οίκτιρμδν έν τώ φοβερώ σον 

βήματι και εΰροομεν χάρον ενώπιον σον1. 

Μέ την νεκρική χρήση τού χώρου σχετίζεται και ή παρασταση 

τήε Εις 'ίΧδου Καθόδου τού Χριστού, πού έπιγράφεται Ή ΆΝΆ€ΤΑ€Ι€ 

καί τοποθετείται στην ανατολική πλευρά τού νοτίου τμήματος τού 

νάρθηκα. Τό θέμα τού θριάμβου τού Ιησού επί τού θανάτου χρησι¬ 

μοποιείται ήδη από τό τέλος του 4ου αιώνα σέ προσευχή για τούς 

νεκρούς2. Κοσμεί δέ συχνά χώρους μέ καθαρά κοιμητηριακο περιε¬ 

χόμενο. Στο κείμενο τής νεκρώσιμης ακολουθίας τού κώδ. Γ.β. X 

τής 0Γ0ΓΙ&ίβη·3ϋ3, τού 10ου-11ου αιώνας, διαβάζεται τό εκτενές άπο- 

στολικό χωρίο 1 Κορ. 15, 1-22, δπου έμπεριέχεται ή θεμελιώδης ομο¬ 

λογία πίστεως στην Ανάσταση τού Κυρίου, ή οποία είναι προϋπόθεση 

τής ανάστασης των νεκρών3. Αναστάσιμα στιχηρα και τροπάριά εμ¬ 

περιέχονται στην νεκρώσιμη ακολουθία, η οποία τελείται μέσα στον 

νάρθηκα, όπως: ό τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταρ- 

γήσας, και ζωήν τω κόσμορ σου δωρησάμενος...Ρύμην του θανάτου 

και φθοράν, σον τω ζωοφόρφ θανάτφ, καθεΐλες Δέσποτα. Πασι δέ 
έπήγασας ζωήν αιώνιον, και νεκρών έξανάστησιν, θνητοΐς έδωρήσω... 

’Έργω Σωτήρ μου δεικνύεις, ότι συ ει ή πάντων άνάστασις. Λόγω 
Λόγε Λάζαρον έκ νεκρών έξανέστησας. Τότε μοχλοί συνετριβησαν, 

πνλαι δέ Άδον σννεταράχθησαν. Τότε ύπνος ο των ανθρωποον θάνα¬ 

τος άπεδείκνντο*. 
Ή παρουσία του θέματος στον νάρθηκα μπορεί νά συσχετισθή 

καί μέ το μοναστηριακό τυπικό τής Κυριακής τού Πάσχα και τής 

έβδομάδας τής Διακαινησίμου. Οί μοναχοί σύμφωνα μέ την Υποτύ¬ 

πωση τού 9ου αίώνος τής κωνσταντινουπολίτικης Μονής τού Στου- 

δίου κατά τον ορθρο του Μεγάλου Σαββάτου και τής εβδομαδος τής 

Διακαινησίμου των αδελφών πάντων αθροιζόμενων έν τω ναρθηκι τον 

Κυριάκου, και προσευχόμενων ήσυχη περιμενοντας τον ιερεα, ο ο¬ 

ποίος έξέρχεται από τήν βασιλικήν λεγομένην πύλην...άπάρχεται θυ~ 

1. Μ. Απ’ίΐηζ, Εεδ ρπβΓβδ ρΓβδΒ)Ίώ'3ΐε5, ένθ’ άνωτ., σσ. 223-224. 

2. Ν. Τ1ιΪ6ΓΓ)\ Εε ΐΐιεηιε 8ε Ε Οεδεεηΐε 8ιι ΘΗηδί. 3ΐιχ ΕηΓεΓδ εη 0αρρ3- 

8οοε, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4//17, 1993-1994, 

σ. 60. 
3. Ε. νε11<ον8]<3, ένθ’ άνωτ., σ. 49. 

4. Α. ΌπήΐΓίενδΙα], Ευχολόγια, σσ. 136-138. 
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μκρ' τους αδελφούς και μετά το πάντας Ονμιάσαι... έκψο)νεΐ... Δό- 

-(1 Τ!ι αγία χ(ιι όμοουσκο και. ζωοποιώ 7οιάδι, πάντοτε νϋν. Και εν~ 

Οάωζ άπάη/εται τυοπάυιον... Χρίστος άνέστη. Και ούτως δμοφώνως 
των αδελφών πόντιον ψα/.λόντων, εισέρχονται εις τον ναόν1. Το ΐδί0 

ορίζει και ή Διατύπωση του άγιου Αθανασίου τοΰ Αθωνίτου (963)2 

πριν αρχίσει ό όρθρος της Κυριακής του Πάσχα. Ίο ίδιο συμβαίνει καί 
στο συναξάρια της Παναγίας της Εύεργέτιδος καί σέ άλλα τυπικά3. 

Ί1 εικονογραφία τοΰ θέματος συμφωνεί με την περιγραφή τοΰ τελευ¬ 

ταίου τροπαρίου, το όποιο ψάλλεται μέσα στον νάρθηκα τής Μεγά¬ 

λης Εκκλησίας στον όρθρο τής Κυριακής τοΰ Πάσχα: Σνγκλονονμέ- 

νη; τής κτίσεως και δηγνυμενού καταπετάσματος, τους εν τω Δ δει 
μοχλούς και τάς πν/,ας σννέτριψας, και δήσας τον ισχυρόν, ήγέρθης 
6>ς κραταιός, τάς ψυχάς άφαρπάσας έκ Θήρας ό>ς πρόβατα...* 

Με τό κοιμητηριακό περιεχόμενο τοΰ νάρθηκα συνδέεται καί ή 
σκηνή τής Σταυρώσεως που κοσμεί τον άνατολικό τοίχο τοΰ βορείου 
τμήματος του νάρθηκα. Το θέμα κοσμεί συχνά χώρους μέ ταφικό 
προορισμό, όπως συμβαίνει στο ίδιο μνημείο μέ τό βορειοδυτικό 
παρεκκλήσια καί την κρύπτη5. Σύμφωνα μέ τό τυπικό τής Μονής 

τοΰ Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη (1137), οί εικόνες τής 
Σταυρώσεως καί τής Άναστάσεως κοσμούσαν τις κόγχες τοΰ τα- 

φικοΰ παρεκκλησίου τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ, οπού βρίσκονταν οί 
αύτοκρατορικοί τάφοι6. Τούτο θυμίζει τήν έδώ διάταξη. 

1. Ύποτύπωσις καταστάσεως τής Μονής Στουδίου, ΡΟ 99, στ. 1704ϋ- 

1705 Α. Α. ΟΐΏΐΐηβνδΙώ], Τυπικά I, σσ. 225-226. 

2. Α. ϋηιϊΐΓίενδΙιϊ], Τυπικά I, σ. 246. ΡΗ. Με^-ετ, Ιΰίε Ηηιιρίιιτίίΐιικίεη 
Γπγ 6ΐε Οβδείιΐεΐιΐε οΙογ ΑΟιοδΜοδΙει-, Τεΐρζΐ^ 1894, σ. 131. 

3. Α. Όιηίΐηενδία.}, Τυπικά I, σσ. 556-557, 830, 883-885. Τυπικά 
III, σσ. 90, 125, 358-359, 414, 453. 

4. Α. ΠιηΐΐΓΐβνδΙνΐ], Τυπικά I, σ. 135. Τ ΜπΙεοδ, Τε Τγρΐΐωη ίΐε 
Ιά ΟγηπΟ %1ίδβ. Μδ. 53ΪηΙε-Οοίχ ηο 40, Χε δΐεείε, II, (0πεηΐ&Ιί3 ΤΙιτίδΟπη» 
Αη3ΐεεΐ3 165-166), Κοιηα 1963, σ. 92. 

5. Τΐι. ΟΙΐΗίζϊάβΙίϊδ-Β3εΙΐ3Γ3δ, Τβδ ρεϊηΐιιτεδ ιπυταΐεβ 6ε Ηοδΐοδ Του- 

Ιί&5. Τβδ εΗδρεΙΙεδ οεεκΙεηΐΜδ, Αΐίιβηβδ 1982, σσ. 109-113, είκ. 78. Ο. Τ. (3οη- 

ηοι·, Ατι 3.1x1 ΜΪΓ3ε1εδ ΐη Μεώενβΐ Βνζ3ηίΐιιηι, Ρπηοεΐοη 1991, σ. 33, είκ. 7. 

6. Α. ΟΐΏίΙηενδΤΐ], Τυπικά I, σ. 678. Ρ. 03υΙϊεΓ, ένθ’άνωτ. σ. 75. 

Ο. ΒηΜο, Τβδ οΚιρβΙΙεδ 3ηηεχεβ <1εδ <%1ΐδβδ ΒγζχηΙίηβδ. Ρυηεΐΐοη 1ϊίιΐΓ§1φιβ εΐ 
ρΓ0§Τ3ΐηιηεδ ίεοηο^ρΗΐφίβδ, Ρβήδ 1969, σ. 162. Βλ. καί άλλα παραδείγματα 
μνημείων κοιμητηριακοΰ χαρακτήρα, όπου άντιπαρατίθενται οί δύο σκηνές: 8. 
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Ή παρουσία τοΰ θέματος στον νάρθηκα συνδέεται καί μέ τά 
τελούμενα στον χώρο αυτό. Ή ακολουθία τής έκτης ώρας, ή οποία 
είναι αφιερωμένη στήν σταυρική θυσία του Χρίστου που συντελέσθηκε 
τήν ίδια ώρα (Ίωάν. 19, 14), τελείται μέσα στον νάρθηκα των μο¬ 

ναστηριακών ναών. Σέ χειρόγραφο τοΰ 8ου αιώνα στήν ευχή τοΰ 
πρώτου αντιφώνου διαβάζεται: Άγιε δέσποτα δ Θεάς ημών δ κατά 
τήν παρούσαν ώραν εν τω προσκυνητω σον στανρω τάς άχράντονς σου 
χεϊρας έκτείνας και το των ήμετέρων αμαρτιών εν αντω προσηλώσας 
και έξαλείψας χειρόγραφον, άψες ήμϊν και νϋν παν αμαρτημάτων 
όφλημα1. Στο συναξάριο τής Μονής τής Παναγίας τής Εύεργέτιδος 
στήν ακολουθία αυτή, που τελείται μέσα στον νάρθηκα διαβάζεται 
τό προκείμενο: Ό εν έκτη ημέρα και ώρα, τω στανρω προσηλώσας, 

τήν εν τω παράδεισο) τολμηθεΐσαν τω Άδάμ αμαρτίαν, και των πται¬ 

σμάτων ημών το χειρόγραφον, διάρρηξον Χρίστε ό <9εός, και σώ- 

σον ή μας2. Στήν άκολουθία τής ένάτης ώρας, που καί αύτή ψάλλεται 
μέσα στον νάρθηκα σύμφωνα μέ τό ίδιο συναξάριο καί είναι αφιε¬ 

ρωμένη στον επί τοΰ σταυρού θάνατο τοΰ Κυρίου διαβάζεται: Ό έν 
τή ένάτη ώρα δι ημάς σαρκϊ του θανάτου γευσάμενος..., Ό δι ημάς 
γεννηθείς έκ παρθένου, και σταύρο7σιν ύπομείνας αγαθέ. Ό θανάτω 
τον θάνατον σκνλεύσας, και έγερσιν δείξας ως Θεός..., Δέσποτα Κύ¬ 

ριε...και άχρι τής παρούσης ώρας άγαγών ημάς, έν ή έπϊ τον ζωο¬ 

ποιού ξύλου κρεμάμενος, τώ εύγνώμονι ληστή τήν εις τον παράδει¬ 

σον ώδοποίησας είσοδον, και θανάτω τον θάνατον ώλεσας...3 Στα 

1. όιίΓοΐο, Μβ6ΐβν3ΐ ΙΙογβΙ ΤοπίΒ ίη Βίε Β3ΙΙ0115. Αη Αδρβεί οί ΐΗε Εαβί ογ λΥβδί 

Ουβδίΐοη, ΟΓββΙί ΟγιΗο6οχ Τ1ιεο1θ£Ϊε31 Ββνΐβ^ν 29, 1984, σ., 177, είκ. 2. Α. 

ΤδΐΙοιπύάοιι, 13ΐβ ΟιχίΤοηζερίίοη 6βδ ΐΤοηο^ινιρΗΐδεΗεη ΡΐΌ§Γ3ΐηιηδ άβΓ Κΐτεΐιε 

Ρ3113^13 Ο1ΐ3ΐ1ί0οη ΐη Τΐιβδδχίοηΐΐα, ΙβΙΐΓΒιιεΙι <1βΓ ΟδΙβιτβΐεΗίδεΗεη Βγζαηΐΐηΐδίίλ 

32/5, 1982, σ. 438 καί ύποσ. 33. 0. Μχη^ο, Ε. Τ \Υ. Η&\ν1άη$, ΤΗε ΗεηηΐΙ- 

3^β οί δι. ΝβορΗνΙοδ 3ηά ϊίδ \ν3ΐ1ρ3ΐηΐίη§δ, ΒυιηΙ>3ΐΊοη ΟχΤδ Ρ3ρβΓδ 20, 1966, 

σσ. 183-185, είκ. 105-109. Ν. Τείει-ΐβΐηΐΐίον, ΤΗε ΤίΙιΐΓ^ΐεαΙ Ρΐηηηΐη^οί Βγ- 

ζίηιΐΐηβ ΟχιτεΠεδ ίη Τ3ρρ3<1οοΐ&, 0ΓΪεηΐ3ΐΪ3 ΟΗπδΐίχηβ Αηβίβεία 252, Κοιη3 

1996, σ. 179 καί ύποσ. 60. 

1. Μ. Αγγ3ΠΖ, Τεδ ρηεΓβδ ρΓβδΒγΙβΓαΙβδ, ένθ’άνωτ., σ. 42. 

2. Κ. Η. ΙθΓ03η, ΤΗε 8)Ίΐ3Χ3ποη οί ΐΗε Μοη3δΐει·γ οί ΐΗβ ΤΗβοίοΤοδ 
ΕνβΓ^εΙΐδ 8ερΙειηΙ>εΓ-Εε1)Γΐΐ3Γν (Βε1ί3δΙ Βγζ3ηΐίηε ΤεχΙδ 3ηδ ΤΓχηδΚΐίοηδ, 6.5), 
Βε1ί3δΙ 2000, σ. 200. Πρβλ. Α. ΒηιΐΐιήενδΤΐ], Ευχολόγια, σ. 1005. 

3. Κ. Η. ΙογΒηπ, ένθ’ άνωτ. σ. 202. Πρβλ. Α. ΒιτπίΓίενδΠΐ,], Ευ¬ 

χολόγια, σ. 1006. 
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κείμενα αυτά συσχετίζεται στενά ή σωτηριολογική σημασία της 

σταυρικής θυσίας μέ την θριαμβευτική εκ νεκρών ανάσταση, ή οποία 

έγινε ή απαρχή τής ανάστασης των νεκρών καί τής κληρονομιάς του 

παραδείσου. Έτσι, δικαιολογείται ή συνύπαρξη τών δύο θεμάτων σέ 

νεκρικού περιεχομένου χώρους, όπως είναι κατ’ εξοχήν ό νάρθηκας 

τών ναών. 

Αναφορές στήν σταυρική θυσία τού Χριστού γίνονται καί σέ 

νεκρώσιμη ακολουθία τού 12ου αίώνος, πού ψάλλεται μέσα στον νάρ¬ 

θηκα: Σταυρώ σου γηθόμένος, σταυρώ πεποιθώς 6 δούλος σου πρός 
σε μετέστη. Ίνα τους ανθρώπους κοινωνονς, θείας βασιλείας έργάση, 

σταυρόν υπέμεινας, θάνατον εκούσιον καταδεχόμενος. Γένος τδ ανθρώ¬ 

πινον, προς αφθαρσίαν άνώλεθρον, εκ φθοράς άνακέκληται, λουσάμε- 

νον αΐματι, τω τής πλευράς σου, Σωτήρ κενωθέντι, εν φ άπέπλυνες 
ημών, τών προπατόρων τε την παράβασιν..} 

Ή παράσταση τής Ψηλαφήσεως τού Θωμά σχετίζεται άμεσα 

μέ τήν Ανάσταση. Είναι το γεγονός πού κατακλείει τήν έβδομάδα 

τής Διακαινησίμου, κατά τήν όποιαν διαβάζονται διαδοχικά όλες οί 

άναστάσιμες περικοπές, πού ένισχύουν τήν πίστη στήν Ανάσταση τού 

Χριστού. Ή τελευταία αύτή εμφάνιση τού Άναστάντος τών θυρών κε- 

κλεισμένων θεωρείται άπο τις σημαντικότερες μαρτυρίες τής θριαμ¬ 

βευτικής Άναστάσεως τού Κυρίου2 καί ήδη άπο τον τέταρτο αιώ¬ 

να καθιεριόθηκε νά έορτάζεται τήν Κυριακή τού Άντιπάσχα3. Ήταν 

δέ άπο τότε στενά συνδεδεμένη μέ τήν Ανάσταση. Τήν προότη Κυ¬ 

ριακή μετά το Πάσχα, σύμφωνα μέ το Αρμένικο Τυπικό καί τό Γε¬ 

ωργιανό Κανονάριο τής Ιερουσαλήμ, τά όποια παραδίδουν τις παλαι¬ 

οχριστιανικές λειτουργικές συνήθειες τής Αγίας Πόλεο^, γινόταν λι¬ 

τανεία άπο τον ναό τής Άναστάσεως σέ παρεκκλήσιο τής Αγίας Σι- 

ών, όπου κατά τήν παράδοση συνέβησαν τά γεγονότα τής έμφανίσεως 

τού Χριστού στούς Δώδεκα τών θυρών κεκλεισμένων καί τής Ψη- 

λαφήσεως τού Θωμά καί διαβαζόταν στον εσπερινό το σχετικό χωρίο, 

1. Α. ϋηιίΐηβνδίίΐί, Εύχολόγια, σσ. 136-137. 

2. Πρβλ. Α. ΟΓ31)3Γ, Εβδ νοΐβδ 3β 1& ΟΓΟδΐΐΟΠ 6Π ίθθηθ£Γίφύί€ θ1ΐΓ6ΐΐ6ηΏ6. 

Αηΐΐφήΐε εΐ Μοχεη Α^ε, Ραπδ 1979, σ. 113. 

3. Εΐΐιεπε, Ιοιιτη&Ι 3ε νογ&^ε, (Η. Ρ είτε, έκδ. δοητεεδ ΟΗΓέΙΐεηηεδ 21), 

Ρβιΐδ 1948, σσ. 244-245. Α. Βεηοιιχ, IIη ιηηηιΐδοπΐ 3υ ΕεεΙΐοηιιβΐτε βτπιεηϊεη 
3ε «ϊεηίδΗεπι (εο3. ΐεηΐδ. ηπη. 191), Εβ Μυβεοη 74, 1961, σ. 379. Ο. ΒβΒίο, Εεδ 
εΐιβρείΐεδ βηηεχβδ, ένθ’άνωτ., σ. 91. 
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Ίωάν. 20, 26-311. Στο τυπικό τής Μεγάλης Εκκλησίας στον ορθρο 

τού Άντιπάσχα άκολουθεΐται το ίδιο τυπικό μέ αυτό τής Κυριακής τού 

Πάσχα2. Συγκεντρώνεται ό κλήρος στον νάρθηκα και μετά το τρίτο 

άντίφωνο του 118 ψαλμου ψάλλεται... Σνχχλονουμενης της κτίσεως, 
και ρηγνυμένου καταπετάσματος, τους εν τω Άδει μοχ?ωνς και τάς 
πνλας σννέτριψας, και δήσας τον ισχυρόν, ήγέρθης ώς κραταιός.,.χσλ 
εισέρχονται στον ναόν. Άντιπαραβάλλεται ό σεισμός καί ή. ρήξη τού 

παραπετάσματος κατά τήν Σταύρωση μέ τήν συντριβή τών πυλών 

τού Άδη κατά τήν Ανάσταση καί εκείνη τήν θαυμαστή είσοδο τού 

Άναστάντος τών θυρών κεκλεισμένων στο Υπερώον τής Ιερουσαλήμ 

(Ιωάν. 20, 24-29). Ανάλογοι παραλληλισμοί υπάρχουν καί στήν ύμνο- · 

λογία τής έορτής τής Κυριακής τού Άντιπάσχα3. 

Ή παρουσία τής παράστασης του Νιπτήρος στον βόρειο τοίχο 

τού νάρθηκος έρμ,ηνεύεται άπο τήν ομώνυμη τελετή, η οποία τελείται 

μέσα στον νάρθηκα τήν Μεγάλη Πέμπτη σύμφωνα μέ το τυπικό τής 

Μεγάλης Εκκλησίας4. Τήν ίδια τελετή περιγράφει καί ό Γίραξαπό- 

στολος τής Μεγάλης Εκκλησίας, σύμφωνα μέ τό χειρόγραφο τής 

Δρέσδης Α άρ. 104, τού 11ου αιώνα5. Τήν άκολουθία παραδίδουν νά τε¬ 

λείται μέσα στον νάρθηκα καί άθωνικά και άλλα μοναστικά τυπικά . 

1. Α. Βεηοιιχ, ένθ’ άνωτ., σσ. 378-379. Κ. ΚοΕβΠΠζο, ΙεηΐδβΙΐηΐδΙΒ] 
Κ3ηοη3Γ VII νείο, ΤΐΠίδ 1912, σσ. 109-110. Μ. ΤβΓεΙιηΐδεΙινίΙΐ, Ε3 £γ3π3 
ΙεεΙΐοηηβΪΓε 3ε Γέβ1ίδθ 3ε Ιεπίδβίειη νβ-ΥΙΙΓ δΐεείε, I, (0800, 189), Εοιινώη 
1959, σ. 137. Η. νϊηεεηΐ, Ρ. Μ. Αύεΐ, ,ΓεπίδβΙειη, II, 3, Ρβπδ 1922, σ. 452, 473. 

2. Ε Μ3ίβ05, Εβ ΤχρίΕοη 3ε )3 0γ3π3 %1Ϊ5ε, ένθ’άνωτ., σ. 108. 
3. Πρβλ. Πεντηκοστάριον, ένθ’άνωτ., σσ. 72, 79, 80, 89-90. 
4. 3. Μ316ο5, ένθ’άνωτ., σσ. 72-74. Ο. ΜεγεΓδ, δίβνοηΐε λΥΐΙηεδδεδ Ιο 

Ενει^εΐίηε Εήητ§γ 3η3 Μιΐδίε: Πιε Οΐ’3βΓ οί Βίε λΥβδΗίη^ οί ΡεεΙ οη 0Γβ3ί βη3 

Ηοΐγ ΤΙιυτδ33}', στο Μ. ΜΐιΙΙεΙ, Α. ΚΐιΊηγ (έκδ.), λΥοιΤ 3ΐι3 λΥοΓδΙιίρ 31 Βίε 
Τΐιβοΐοΐίοδ Ενει^εΒδ 1050-1200, Βείίβδί 1997, σσ. 367-385, 384. Για τό θέ¬ 

μα βλ. Ε. ΡεΐΓΪ3εδ, Εε ΕανειηεηΙ 3εδ ρΐε3δ 1ε 1ευ3ΐ-8&ίηΙ Ββηδ ΓΕ^Ιίδε §Γεεφΐε, 
Εεύοδ 3ΌπεηΙ, 3, 1899-1900, σσ. 321-326. Ε. Η. ΚβηϊοΓΟΛνΠζ, ΤΙιε ΒηρΠδΐη 
οί Βίε Αροδίΐεδ, ΟιιηιΒβΓίοη ΟβΒδ ΡβρεΓδ 9-10,1955-1956, σσ. 225 κέξ. Α. Εοδ- 

δΐίγ, Εβ εεΓεηιοηϊε 3π ΕβνεΓηεηΐ 3βδ Ρϊε3δ: ΕΙη βδδβΐ 3ε1ιι3ε εοιηρβΓε, Αεΐ5 οί Βίε 
ΙηΙβΓηβΙϊοηβΙ Οοη^Γεδδ ΟοιηρβΓβΟνε Εΐΐυτ^γ ΡϊΛγ Υεβτδ βίΐβΓ ΑηΙοη ΒβιιηΐδΙβιΤ 
(1872-1948) Βοιηβ 25-29 8ερΐειηΒει· 1998, Β. ΤβΗ, Ο. \Υίη1ΠεΓ (έκδ.), Οπβη- 

Ιβίϊβ ΟΗπδΒβηβ Αηβίεείβ 265, Βοιηβ 2001, σσ. 809-832. 

5. Ο. Μεγοτδ, ένθ’άνωτ., σσ. 376-378. 
6. Α. ϋιηΐίπενδία], Τυπικά I, σ. 129 ύποσ. 1. Ο. Μβγετδ, ένθ ανωτ., σσ. 
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Στο τυπικό μάλιστα τής Μονής της Θεοτόκου της Κεχαριτωμένης 
άναφέρεται ότι στον νάρθηκα υπήρχε και παράσταση του Νιπτήρας: 

Ί'ϊ/ μέντοι αγία και μεγάλη IΙέμπτη οφείλει γίνεαΟαι παρά τής τι- 

μι απάτης καθηγούμενη; 6 νιπτήρ εν τφ τής εκκλησίας προνάω, ένθα 
είκόνιαται και ό τον Σωτήρης Νιπτηρ..} Στον νάρθηκα 0ά τοπο- 

ΟετηΟη το θέμα και σέ δύο άλλα κορυφαία μνημεία του 11ου αιώ¬ 

νας, την Νέα Μονή στην Χίο και την Μονή Δαφνιού στην Αττική2. 

Ή Μεγάλη Πέμπτη είναι ή κατ’εξοχήν ιαματική ημέρα του εκκλη¬ 

σιαστικού έτους, κατά την όποια ό Ιησούς-ιατρός είναι παρών και 
άποπλύνει τους ψυχικούς και σωματικούς πόδας*. Ήδη ό Ωριγένης 
έρμήνευσε την νίψη από τον Χριστό των ποδών των Μαθητών ώς 
νίψη τής ψυχής ακαθαρσίαν4. 

Στο εύχέλαιο που τελείται την ϊδια ημέρα γίνονται έπανειλημ- 

μένες αναφορές στις ιαματικές ικανότητες τού Χριστού: ιατρέ των 
ψυχών καϊ των σωμάτων...δ μόνος ψυχών τε και σωμάτων Ιατρός5. 

Κύριε, την ιατρικήν σου δυναμιν ούρανόθεν έξαπόστειλον άψαι τον 
σώματος, σβεσον τον πυρετόν, πράϋνον τό πάθος και πάσαν λανθά- 

νονσαν ασθένειαν άποδίωξον...6 Μέ τό ιαματικό περιεχόμενο τής σκη- 

367-385. Α. ΕοδδΗγ, ένθ’άνωτ., σσ. 814-815. Μ. Αγγ3ΠΖ, Τε ΤνρΐΙωη3υ ιηοηα- 
δώΓβ 3υ 53ίηΙ-83υνουΓ α Μεδδΐηβ, ένθ’άνωτ., σσ. 234-235. 

1. Ρ. ΟβυΙίετ, ένθ’ άνωτ. σ. 125. ΡΟ 127, στ. 10960. Η. Οΐβ$δ, 
ϋίβ Π3ΓδΙβ11υη& (Ιργ Ριΐ58νι·35θΗιιιι§ ΟΙΐΓΒΐί ΐπ 3εη ΚυηδΙννβΗίβη (1β5 4. -12. 
ΙαΗΗιαικΙεηδ, Κοιό 1962, σ. 8. 

2. Ντ. Μουρίκη, Τά ψηφιδωτά τής Νέας Μονής Χίου, Αθήνα 1985, 
σ. 224. δν. ΤοηιβΠονίό, ΟοηΙπΗαΐΐοη & ΓεΙιι3ε 3ιι ρΐΌ§Γ3ΐτιιηε 3υ ηβΓίΗβχ, ένθ’ 
άνωτ., σ. 150 καί ύποσ. 45. 

3. ΤΗ. Μίηϊδοΐ, Τε ρΓε^Ηίετε ορίδΐΗβιηΗοηοΐ 3εΐ Οο3ΐεϊ επρίεηδΐ, ΒοΙΙεΙ- 
Ιΐηο (Ιβίΐα Ββίΐία Ογοοη 3ί ΟΐΌΐΙπίειτβΐίΐ, 3, 1949, σ. 61, άρ. 28 στίχ. 16 κέξ. 

4. 0ώ£6Π68 ^ερΠε III (008, VI, 246) καί ^ει-Ηε VIII (XXXIII, 273, 
3, 346, 15. Πρβλ. Η. Οΐεδδ, ένθ’άνωτ., σ. 11, 13, 14, 15). ΡΟ 14, στ. 757 κέξ. 

5. ΕαεΗοΙο^ΐοη (έκδ. Κοιηπ 1873), σ. 182. πρβλ. σ. 183: ό ιατρός και βο¬ 
ηθός των έν πόνοις· ό λυτρωτής τε και Σωτήρ των εν νόσοις, σ. 190-191: 
Σώτερ μόνος Θεός- πάντων Ιατρενων πάθη τε των ψυχών και σωμάτων τά 
συντρίμματα, και τον εν νόσοις πάσχοντα, αυτός θεραπεύων ΐασαι. Η. Κ&η- 
ΙοΓΟΛνίεζ, ΤΗε Ββρίΐδίη οί ΐΗε Αροδίΐβδ, ΟιιηιΗαΠοη ΟβΗδ ΡπρεΓδ 9-10, 1956, σ. 
239 και υποσ. 145. Πρβλ. Π. Ν. Τρεμπέλα, Μικρόν Εύχολόγιον Α'. Αί άκο- 
λουθίαι καί τάξεις Μνηστειών καί Γάμου, Εύχελαίου, Χειροτονιών καί Βα- 
πτίσματος, Άθήναι 1950, σ. 12 καί σποραδικά ό. Οοηγ, ένθ’άνωτ., σ. 333. 

6. Π. Ν. Τρεμπέλα, ένθ’άνωτ. σ. 151. Γ Οθ3Γ, ένθ’άνωτ., σ. 340. 
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νής τού Νιπτήρος καί τής Μεγάλης Πέμπτης συνδέεται καί ή απει¬ 

κόνιση τών ιαματικών αγίων Αναργύρων στην οροφή, έμπροσθεν 
τής παραστάσεως τού Νιπτήρος. Στήν ακολουθία τού εύχελαίου γί¬ 

νονται συχνά επικλήσεις στους αγίους Αναργύρους1, μεταξύ τών οποί¬ 

ων περιλαμβάνεται καί ό άγιος Μώκιος2, ό μόνος σωζόμενος άγιος 
στο νότιο σταυροθόλιο τού νάρθηκα. 

Ή παρουσία τών ιαματικών άγιων στον χώρο μπορεί νά συν- 

δεθή καί μέ τήν ακολουθία τού αγιασμού, που τελείται μέσα στον 
νάρθηκα3, όπου σέ αρκετές περιπτώσεις εύρίσκεται καί μόνιμη φιά¬ 

λη αγιασμού4. Σέ ευχολόγιο του 1027 γίνονται επικλήσεις στους 
αγίους και ιαματικούς άναργύρους Κοσμάν και Δαμιανόν, Κϋρον και 
Ιωάννην...5 Μέ τήν ακολουθία τού αγιασμού συνδέεται καί ή άπει- 

κόνιση τών αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης έκατέρωθεν τού Τιμίου 
Σταυρού, ό όποιος διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στήν έν λόγω άκο- 

λουθία6, όπως συμβαίνει καί σέ άλλες περιπτώσεις, όπου τό αύτο- 

κρατορικό ζεύγος είκονίζεται πλησίον τής λεκάνης τού αγιασμού7 ή 

1. Π. Ν. Τρεμπέλα, ενθ’άνο:>τ., σ. 115, 130, 133, 134, 140-141, 174, 
185. 1. ΟοβΓ, ένθ’άνωτ., σ. 558, 354, 361, 392. 

2. Π. Ν. Τρεμπέλα, ένθ’άνωτ., σσ. 140-141; τών ιαματικών Αναργύ¬ 

ρων Κοσμά καί Δαμιανού, Κύρου καί Ίωάννου, Παντελεήμονος καί Έρμολάου, 

Σαμψών καί Διομήδους, Μωκίου καί Ακινήτου, Θαλελαίου καί Τρύφωνος. 1. 

Ο 03 Γ, ένθ’άνωτ., σ. 361. 

3. 1. Οο3γ, ένθ’ άνωτ., σσ. 358-362. Α. ϋιηίΐΓίονδΗΐ], Τυπικά II, 

σ.184 κέξ. καί 1051. 

4. Πρβλ. Ν. 0οιιηιΗ3Γ3ΐίί-Ρ3ΐΐδ6Ηηοιι, δ3ΪηΙ-ΡΪ6ΓΓ6 3ε Καίγνία-Κοιι- 

ν3Γ3 εΐ 13 εΐιβρείΐε 3ε Ια νϊεΓ^ε 3ε ΜεΓεηΐ3, ϋευχ ιηοηιιιηεηΐδ 3α XIII6 δϊεείε εη 
ΑίΙκμιε, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 60, σχ. 1 (σέ συνδυασμό μέ τήν παράσταση τής 
Βάπτισης τού Χριστού). Ά. Παπαζώτου, 'Η Βέροια καί οί ναοί της (11ος- 

18ος αί.), Αθήνα 1994, σ. 184, σχ. 17. Για άνάλογες κατασκευές στήν Καππα¬ 

δοκία βλ. Ν. ΤβΙεΓΐβΙηΠίον, ΤΗε ΕιΙιπφμεβΙ Ρΐ3ΐιηΐη§, ένθ’άνωτ., σσ. 153 κέξ. 

41, 96 κέξ., (συχνά συνδυάζονται μέ τήν Βάπτιση). Πρβλ. καί Τυπικόν Κεχα- 

ριτωμένης, ΡΟ 127, στ. 10960-1097Α. Α. ΌιηΐΐΓΐενδΗί], Ευχολόγια, σσ. 

754, 1051. 
5. Α. ϋπηίΓίενδΙαΙ, Εύχολόγια, σ. 1052. Πρβλ. 1. Οοηγ, ένθ’άνωτ., σ. 359. 

6. Ν. ΤεΙβΓΪ3ΐηΐΗον, ΤΗε Τπιε ΟΐΌδδΓΕηΙιεΤ Ηγ 0οηδΐ3η1ΐηε &η3 Ηε1εη3. 

Α 5ΐιι3}' ίη ΐΗε Εί§Ηΐ οί ίΗε ΡοδΙ-ΐεοηοεΙβδΙίε Κε-ενοΐιιΐίοη οί ΐΗε Οεοδδ, Δελτίον 
τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 4/18, 1995, σ. 178. 

7. Πρβλ. Ν. ΤείεΓΪ3ΐηϊ1ίον, ΤΗε Εΐΐατ^ίεβΐ ΡΗπηΐη^, ένθ’άνωτ., σ. 103. 

Βλ. καί Ν. καί Μ. ΤΗΐβΓΓγ, Νοανεΐΐεβ ε^ΐϊδεδ ηιρβδίτβδ 3β θ3ρρ&3οεε, Κε§ίοη 
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τοποθετείται πλησίον της σκηνής της Βαπτίσεως του Χρίστου και 
μάλιστα στον νάρθηκα, γιατί ή τριπλή κατάδυση του Τίμιου Σταυροΰ 
μέσα στην λεκάνη μέ το νερδ στην τελετουργία του αγιασμού συμ¬ 

βολίζει την Βάπτιση του Χρίστου στον Ιορδάνη1.Έτσι, τδ θέμα συν¬ 

δέεται μέ τδ βαπτιστικδ περιεχόμενο τής σκηνής του Νιπτήρα. 

Ή αντικριστή απεικόνιση στδν νάρθηκα του Όσιου Λουκά του 
Τιμίου Σταυροΰ μεταξύ των βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης και 
τής Άναστάσεως, δπου καί στις δύο περιπτώσεις ό σταυρός άπο- 

δίδεται μέ τδν ίδιο ακριβώς είκονογραφικό τύπο καί καθίσταται σταυ- 

ρδς-τρόπαιο κατά του θανάτου2, έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα καί 
είναι κατ’εξοχήν έπηρεασμένη από τδ νεκρικό κατά κύριο λόγο περι¬ 

εχόμενο του χώρου. Τδ θέμα του Τιμίου Σταυροΰ μεταξύ των αγίων 
Κο:>νσταντίνου καί τής μητέρας του Ελένης παραβλήθηκε μέ τήν 
Ανάσταση του Χρίστου καί θεωρήθηκε ισότιμο κατά τδ θεολογικό του 
περιεχόμενο μέ αύτήν, ώς θριαμβικό σημείο κατά του θανάτου καί 
τής σωτηρίας τοΰ ανθρώπου. Τοΰτο βασίσθηκε στήν ιερά παράδοση. 

Ή άγια Ελένη βρήκε στδν Γολγοθά τρεις σταυρούς. Γιά νά βεβαιωθή 
ποιος ήταν αυτός πάνω στδν όποιο μαρτύρησε ό Χριστός, τους δο¬ 

κίμασε μέ νεκρό άνθρωπο καί ό σταυρός, ό όποιος άνέστησε τδν νε¬ 

κρό άναγνωρίσθηκε ώς ό Τίμιος Σταυρός3.Έτσι, τδ θέμα τοΰ Τιμίου 
Σταυροΰ λόγω τής προφυλακτικής του κατά τοΰ θανάτου δύναμης 
θεωρήθηκε κατάλληλο γιά τήν διακόσμηση κοιμητηριακών χώρων 

6ιι Η&5&11 Ρ3Π5 1963, σσ. 106-108, είκ. 23, πίν. 53. Ν. ΤείεΓΐβΐηίΗον, 

ΤΗε Τηιε Οο55 ίΐαηΐίβό Ηγ (ΰοηδίδηίΐηε 3η6 Ηεΐεηβ, ένθ’άνωτ., σ. 178, είκ. 8. 

1. Ν. Τεΐ€ΓΪ3ΐηϊ1ίον, ΤΗε Τπιε Οοδδ ΓΗηΠεό Βγ ΟοηδΙηηΙΐηε 3η<1 Ηε- 
1εη3, ένθ’άνωτ., σσ.178-180. 

2. Πρβλ. Α. ϋ. ΚητΙδοηΐδ, Αη3«ΐ3δΪ5. ΤΗε Μβΐάπ^ οί 3η Ιιηη§ε, Ρηηεείοη 
1986, σσ. 85-88. καί Ν. ΤΗίεΐτγ, Τα ογοϊχ εη Οβρραάοεε: Τνροΐο^ίε εΐ νβίειιτ 
ΓερΓεδεηΙαίΐνε, στο Τε 8ΐ1ε ηιοηΒδΙαηε εορίε 6εδ Κείΐΐα: 8οιιτοεδ ΠίδΙοιΙ^ιιεδ εΐ 
εχρ1θΓ3ΐΐοη 3ΓεΗεο1ο§1ί|ηε5, Αείεδ 6η Οοΐΐοηιιε 6ε Οεηενε 1984, Οεηενε, 1986, 
σσ. 206-207 καί ύποσ. 53. 

3. Μ. λ¥εηζεί, 8οιηε Νοίεδ οη ίΗε Ιεοηο§τ3ρΗγ οί $1. Ηεΐεηβ, Αείεδ 6η 
ΧΙΙε Οοη§τεδ ΐηίεπι&ίΐοηβΐ θΤίυόεδ Βγζαηΐίηβδ (ΟεΗι·ΐ6ε 1961), III, ΒεΙ^εηΒε 
1964, σσ. 415-421. Κ. Ο. Ηοίηιη, Η&6π&η 3η6 3ί. Ηβίεηβ: Ιπιρεηαΐ Τεανεί 
αηό ίΗε Οη^ίηδ οί' ΕΗηδίίαη Ηοΐγ Τβηό Ρΐΐ^πηια^ε, ΤΗε Βίεδδΐη^ οί Ρΐί§τΐιηα^ε 
(έκδ. Κ. ΟυδίειΉοιιί), ΙΙεδαπα, ΟΗίεα^ο 1990, σσ. 66-81. Βλ. τις σχετικές 
παραδόσεις στδ I. ΛΥ. Ι)η]ν6Γδ, Ηεΐεηη ΑηςηΐδΙα. ΤΗε ΜοίΙιβΓ οί (ΙοηδΙηηΙΐηε ίΗε 
ΟεβαΙ αιι6 ίΗε Τβ§εη6 οί’ Ηεε Ρΐηόΐη§· οί’ ίΗε Τηιε Οοδδ, Τεΐ6εη 1992, β' μέρος. 
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καί παράλληλα είκονίσθηκε συχνά πλησίον σέ χριστολογικά θέματα 
που σχετίζονται μέ τδ Πάθος καί τήν Ανάσταση τοΰ Χρίστου ή τήν 

Κοίμηση τής Θεοτόκου1. 

Εντύπωση προκαλεϊ ή παρουσία τόσων γυναικών άγιων σέ ένα 

ανδρικό μοναστήρι. Τοΰτο μπορεί νά έρμηνευθή από τδ γεγονός ότι 
παρότι τά μ.εσοβυζαντινά μοναστηριακά τυπικά απαγορεύουν στις 
γυναίκες νά έπισκέπτωνται τά ανδρικά μοναστήρια παρά μόνον κατ’ 

εξαίρεση καί μόνον σέ ειδικές περιπτώσεις2. Ή απαγόρευση αυτή 
είχε έπεκταθεΐ καί στις απεικονίσεις γυναικών στά άνδρώα μοναστή¬ 

ρια. Ή παρουσία τους στδ Καθολικό τής ανδρικής μονής τοΰ Όσιου 
Λουκά δικαιολογεί άκριβώς αύτήν τήν κατ’ έξαίρεση επίσκεψη γυ¬ 

ναικών στδ μοναστήρι, όταν οί γυναΐκες-προσκυνήτριες έπροκειτο να 
ζητήσουν ίαση από- τδ ιερό λείψανο τοΰ οσίου που βρισκόταν στον 

ναό, όπως μαρτυρεί καί ό Βίος τοΰ Όσιου Λουκά3. 

Όλες καθώς κατέχουν τήν τελευταία τάξη στήν ιεραρχία τών 

άγίων θά είκονισθοΰν στδν δυτικό τοίχο τοΰ νάρθηκα. Μεταξύ αύτών 
έξέχουσα θέση κατέχουν καί είκονίζονται ολόσωμες η αυτοκρατειρα 
άγια Ειρήνη ή Αθηναία, άγια ιδιαίτερα τιμωμένη στδν έλλαδικδ χώ¬ 

ρο λόγω έντοπιότητας, μέ σκοπό νά προβληθή ό ρόλος της στδν τερ¬ 

ματισμό τής είκονομ,αχικής κρίσης. Ή πολύ δημοφιλής στην Ανατολή 
λογία άγια Αικατερίνη καί ή άγία Βαρβάρα, στήν οποία είναι αφιε¬ 

ρωμένος ό πρώτος ναός τής Μονής. Σέ αυτές θά προστεθούν οί ά¬ 

γιες Μαρίνα, Ευφημία, Ίουλιανή, Θέκλα, Αναστασία, Φεβρωνία καί 
Άγάθη. Μερικές άπδ τις άγιες θεωρούνται ιαματικές, όπως οί Μαρί- 

1. Ν. Τεΐ6ΓΪ3ΐηίΗον, ΤΗε Τηιε Οοδδ ίΙβηΤεΤ Ηγ Οοηδίαηίΐηε 3ηδ 

Ηεΐεηα, σσ. 178 κέξ. τής ιδίας, ΒυτΗΐ ΡΒιεεδ ίη ΟηρρΗδοεΐηη ΘΗυτεΗβδ, ΟτεεΠ 
ΟπΗο6οχ Τ1ιεο1θ£Ϊ03ΐ Κενίε™, 29/2, 1984, σσ. 141-174. (X Τ. Οοηηοι·, Ρειηη- 

1ε δβΐηίδ ΐη ΟΗητεΗ ΟεεοΓ3ίΐοη οί’ ίΗε Τγοο6ο5 Μοιιηΐηίηδ ίη Ογρηΐδ, Ν. Ρ. 5εν- 

οεηΠο, Ο. Μοδδ (έκδ.), Μεδΐενηΐ Ογρπίδ 3ία6ΐεδ ΐη ΑΛ, ΑτεΗΐίεείυτε 3η6 Ηΐ- 

δΙοΓγ ΐη Μειηοιγ οί Όοηΐβ Μουιϋά, Ρηηεείοη 1999, σσ. 215-216. Πρβλ. καί 
παραδείγματα στο Ο Η. λΥηΙίβΓ, ΤΗε Ιεοηο^τηρίιγ οί Οοηδίβηίΐηε ίΗε ΟγοεΙ Ειη- 

ρβΓΟΓ 3ΐι6 δβΐηί, Τεί6εη 2006, σσ. 47 κέξ. 
2. Α. Μ. ΤηΙΒοί, λΥοιηεη’δ δρηεε ΐη Βχζαηίΐηε Μοηοδίεπεδ, ΌιηηΒηΓίοη 

ΟηΗδ ΡβρεΓδ, 52, 1998, σσ. 113-127. Κ. Α. Μανάφη, Μοναστηριακά τυπικά- 

διαθήκαι, Έν Άθήναις 1970, σσ. 89-90. 

3. 8. Ε. I. Οετδϊεΐ, Ρήΐηίεό δοιιτεβδ ίοε Ρβηιηΐε Ρΐείγ ΐη ΜεΤίβνηΙ Βγ~ 

ζαηίΐηηι, ϋυηιΒ&τίοη ΟηΗδ Ρηρεεδ, 52, 1998, σ. 90. Δ. Ζ. Σοφιανού, Όσιος 
Λουκάς. Ό βίος τοΰ Όσιου Λουκά τοΰ Στειριώτη, Αθήνα 1989, σσ. 209 κέξ. 
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να, Βαρβάρα, Αναστασία, Θέκλα και Αικατερίνη1 και μπορούν νά 
συνδεθοΰν μέ το ιαματικό περιεχόμενο του χώρου. Όκτώ δέ άπό τις 
γυναίκες άγιες συνδέονται και μέ την λατρεία τους στην Κωνσταν¬ 

τινούπολη2. Τούτο μπορεί νά έρμηνευθή άπό τις στενές σχέσεις της 
Μονής μέ την Βασιλεύουσα. 

Οί παρουσία τόσων αγίων στον νάρθηκα μπορεί νά συνδεθη μέ 
τον κυρίαρχο κοιμητηριακό χαρακτήρα του χώρου και νά θεωρηθούν 
ότι συμμετέχουν μέ τις άλλες άγιες μορφές της οροφής, που απαρ¬ 

τίζουν την σύνθεση του Μεγάλου Κριτηρίου, στην σύνθεση της Με¬ 

γάλης Δέησης. Εικονογραφούν δηλαδή τό θεοτοκίο τής νεκρώσιμης 
ακολουθίας: Πρεσβείαις τής τεκουσης σε, Χρίστε, και τον Προδρόμου 
σου, αποστόλων, προφητών, ιεραρχών, οσίων και δικαίων, και πάντων 
τών αγίων τον κοιμηθεντα δοϋ?ων σου άνάπανσον3. 

Τό είκονογραφικό πρόγραμμα του νάρθηκος τού καθολικού τής 
Μονής τού Όσιου Λουκά χαρακτηρίζεται άπό αυστηρό δογματικό 
περιεχόμενο, άμεσα και μέ έπίγνωση συνδεδεμένο μέ την λειτουργική 
σημασία τού χοόρου καί τις σωτηριολογικές προεκτάσεις του. Τούτο 
γίνεται μέ τήν αύστηρή έπιλογή τών θεμάτων άπό τά τελευταία 
γεγονότα τής επίγειας ζωής τού Χριστού, μέσω τών οποίων έπέρχεται 
ή σωτηρία καί ή κληρονομιά τής αιώνιας ζωής. Ή έπιλογή αυτή 

τών χριστολογικών θεμάτων συμβιβάζεται άπόλυτα μέ τό κυρίαρχο 
έσχατολογικό περιεχόμενο τού χώρου, όπου δεσπόζει ή σύνθεση τού 
Δευτέρου Κριτηρίου. Προδιαγράφεται ή πορεία, που πρέπει νά άκο- 

λουθήση ό πιστός μέ τήν είσοδό του στήν έπίγεια Εκκλησία διά τού 
βαπτίσματος, μιμούμενος τό παράδειγμα τόίν Αποστόλων, οί όποιοι 
βαπτίσθηκαν, έφωτίσθησαν\ προ τού Μυστικού Δείπνου άπό τον 

1. Α. Παπαδοπουλου-Κεραμεως,Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης 
Έν Πετρουπόλει 1909, σσ. 278-279. 

2. Κ. -ίώηίη, Ι,ά £6θ£Γ3ρ1ιΪ6 βοοίέδΐβδίϊφίε ΙΈηιρίΓε Βγζ3η£ΐη: I. 1,6 

5ΙΘ£6 (1ε Οοηδΐ3ηΙίηορ1β εΐ 1β ΡίΐΙπ&Γοί^ΐ Οθοιιιηεηΐφίε, III. Εβδ ε^ΐίδβδ βΐ 16δ 

ιηοη3δΐ6Γ65, Ρίΐπδ 1969, σσ. 6-7(Άγάθη), 22-25 (Αναστασία), 56-57 (Βαρβάρα), 

141-143 (Θέκλα), 120-130 (Εύφημία), 102-109 (Ειρήνη), 259-250 (Ίουλιανή), 

109-110 (Ελένη). 

3. ^. Οοηγ, ενθ’άνωτ., σ. 432. 

4. Πρβλ. ιδιομελον: οτε γαρ οι ενδοζοι μαθηταί σον εν τφ νιπτήρι τον 
δείπνου έψωτίζοντο.,.Ψ. ΟΙιτΐδΙ, Μ. Ρ3Γ3ηΐ1ί3δ, Αηώοΐο-ί» Οι·3603 63ΓΓηίηιΐΓπ 
ΟΙιπδΙΪ3ηοΓαηι, Εεΐρζί^ 1871, σ. 94. 
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Χριστό μέ τήν νίψη τών ποδών, γεγονός που προηγήθηκε τής θέσπι¬ 

σης τού μυστηρίου τής θείας Ευχαριστίας, καί δύναται νά θεο^ρηθή 
ταυτόσημο μέ τό μυστήριο τού Βαπτίσματος1, άπαλλάχθησαν τών 
αμαρτιών καί οδηγήθηκαν μέσω τών δύο κορυφαίων μυστηρίων που 
ιδρύθηκαν τήν ίδια ημέρα, στήν κληρονομιά τής αιώνιας ζωής καί 
έντάχθηκαν στήν χορία τών ικετών μαζί μέ τους υπολοίπους αγίους 
καί δέονται στον Μέγα Κριτή γιά τήν σωτηρία τών πιστών. Ή έπιλογή 
τών θεμάτων έγινε μέ σκοπό νά συνδεθη τό θειο Πάθος μέ τήν έλπίδα 
σωτηρίας τού άνθρώπου καί τις προϋποθέσεις της. Σέ νεκρώσιμη άκο- 

λουθία μοναχού σέ χειρόγραφο τού 12ου αιώνα διατυπώνεται ή εύχή 
τής ένταξης τού κοιμηθέντος: όπου τών προφητών δ χορός, τών απο¬ 

στόλων και μαρτύρων τά τάγματα, και πάντων τών άπ αίώνος, 

δικαιωθέντων τώ σώ, σοπηρίω πάθει και τώ αϊματι, δι οϋ έξηγόρα- 

σας, τον αιχμάλωτον άνθρωπον2. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΟΛΕΣ 

1. Πρβλ. Κ3ηΙοι*ο\νί6ζ, ενθ’ άνοκτ., σ. 214, 217 καί αναφορές σέ πατε- 

ρικά κείμενα σσ. 215 κέξ. καί ύποσ. 28 κέξ. 

2. Α. ΟιηΐΐΓίενδΙα], Εύχολόγια, σ. 137. 
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Είκ. 2. Καθολικό Μονής Όσιου Λουκά. Νάρθηκας. 

Ό Παντοκράτορας και ό διάκοσμος του κεντρικού σταυροθολι 
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Είκ. 3. Καθολικό Μονής Όσίου Λουκά. Νάρθηκας. Ή Σταύρωσις. 

Είκ. 4. Καθολικό Μονής Όσίου Λουκά. Νάρθηκας. Ή Άνάστασις. 
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Είκ. 5. Καθολικό Μονής Όσίου Λουκά. Νάρθηκας. Ή Ψηλάφησις του Θωμά. 

Είκ. 6. Καθολικό Μονής Όσίου Λουκά. Νάρθηκας. Ό Νιπτήρ. 

'Μ
γ
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Είκ. 8. Καθολικό Μονής Όσιου Λουκά. Νάρθηκας. 

Οί Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη και Άγιες. ' γ 5; 
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Εΐκ. 7. Καθολικό Μονής Όσιου Λουκά. Νάρθηκας. Άγιες. 

ΑΓΙΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΗΣ 
«ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΜΟΤΤΑΪΩΝ» 

Σύμφωνα μέ την σχετική αναφορά του μητροπολίτη Λεοντο - 

πόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου, ό ίερομάρτυς και θαυματουργός 
Έρμογένης είναι τοπικός άγιος τής Κύπρου, και ή μνημη του τιμάται 
την 5η Οκτωβρίου1. 'Ο λόγιος έπίσκοπος έχει παραλαβει τις σχετικές 
μέ τον άγιοΈρμογένη πληροφορίες του από τό περί τής ιστορίας τής 
Κύπρου έργο του αρχιμανδρίτη Κυπριανού, πού έκδόθηκε στην Βε¬ 

νετία τό 1788, όπου άναφέρεται ότι 6 τάφος καί τό λείψανο του αγί¬ 

ου υπήρχαν σέ φερώνυμο ναό του, στη νεκροπολη τού Κουριου, κον¬ 

τά στην Επισκοπή τής Λεμεσού, μέρος δέ των λείψανων είχε ήδη 

κλαπεΐ, ένώ στο ναό παρέμενε ή κάρα του2. Τις ίδιες δέ πληροφο¬ 

ρίες, καί άπό τήν αυτή πηγή άντλοόντας, έπαναλαμβάνει καί ό Βολ- 

λανδιστής άγιολόγος Η. Όθΐβΐι&γβ, στο περί των άγιων τής Κύπρου 

δημοσίευμά του3. 
Οί περί τού αγίου Έρμογένους όμως πληροφορίες ουσιαστική 

πηγή έχουν τήν σχετική λατρευτική παράδοση τής Κύπρου, ή πρώτη 
ουσιαστική καί συστηματική καταγραφή τής οποίας υπάρχει στήν 
έκδοση τής ακολουθίας του, πού τυπώθηκε τό 1772 στήν Βενετία, μέ 
φροντίδα καί δαπάνη τού τότε Μητροπολίτη Κιτιαιων και Λεμεσού 
Μακαρίου Α' τού Κυπρίου (1737-1776), καί ή όποια βιβλιογραφεΐται 
ώς ακολούθως άπό τον Ε. Ε^Γί»η<1, στήν Ελληνική Βιβλιογραφία τού 

18ου αιώνα4: 

1. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης, Αγιολογίαν τής όρθοδοξου Εκκλη¬ 

σίας, Άθήναι χ.χ., σ. 137. 
2. Άρχιμ. Κυπριανός, Ιστορία χρονολογική τής νήσου Κυπρου.,.1. 

Ένετίησιν 1788, σ. 360. 
3. Η. Οεΐεόβγε, 8εηιΡ5 δε ΟινρΓο, ΑηαΙβοΐΗ ΒοΙΙεικΒειιε 26 (1907), 

σ. 270. 
4. Ε. Εβ^Γ&ηά, Μ>Πο£τιφΗίο ΗβΗοπίςυβ οιι (Ιεδει-ΐρΙιοη ΓΕίδοηηέε αεδ 

ουντΕ^εδ ρυΒΒεδ ρ»Γ όεδ Οβοδ ειι ώχ-Ηαΐΐίειηε δΐβείβ, Οειιντβ ροδίΗυπιε εοιηρίέΐεε 

εί ριιΜΐέε ρΕΓ Εοιιΐδ ΡεΙίΙ εί. ΗιιΒεΓΐ Ρει-ηοΙ 2, ΡεγΕ 1928, άρ. 757. 
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ΛΚΟΛΟΠ-ΝΛ ΤΟΤ* Λ ΠΟΥ* ΙΕΡΟΜΛΙΤΠΌΣ ΚΡΜΟ- 

ΓΚΧΟΙΣ ΤΟΙ* ΟΛΓΜΛΤΟΓΡΓΟΓ, ΨΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΗ Ε' 

ΟΚΤΩΒΡΙΟV Νυν Ιίρώτον τύποις έκδοθεΐσα σπουδή μέν και 

δαπάνη του 1 ίαν-ερωτάτου, και Λογιωτάτου Μητροπολίτου 

Κ ιτιά ίων. ΚΥΡΙΟΓ ΚΤΡΙΟΤ ΜΑΚΑΡΙΟΎ* ΚΥΠΡΙΟΥ*. Επι¬ 

στασία Χε του λογιωτάτου έν Μοναχοΐς Κυροΰ Αθανασίου 

Καρύδη Κυπρίου, του έκ της ευαγούς Επαρχίας του άνω¬ 

θεν Μητροπολίτου. ΕΝΕ'ΠΗΣΙ. αψοβ'. 1772. ΠΑΡΑ ΑΝΤΩ- 

ΛΊΩΤΩ ΒΟΡΤΟΛΙ. ΟΟΝ ΕΙΟΕΝΖΑ ΟΕ’δϋΡΕΚΙΟΚΙ, Ε ΡΚΙ- 

νΐΕΕΟΙΟ. 

Ή ακολουθία αυτή, που έπανεκδόθηκε τδ 1963 άπδ την Εκ¬ 

κλησιαστική Επιτροπή του χωρίου Επισκοπή1 και τδ 2001 με φρον¬ 

τίδα του κ. Ζαχαρία Κλ. Ραπτοπούλου, μέ πρόλογο του Μητροπο¬ 

λίτη Λεμεσού κ. Αθανασίου και προσθήκη παρακλητικού κανόνα, χαι¬ 

ρετισμών καί ιστορικών καί περιγραφικών στοιχείων για τδ παρεκ¬ 

κλήσι του αγίου στήν Επισκοπή2, στηρίχθηκε, όπως διαφαίνεται άπδ 

τδν πρόλογο τής πρώτης έκδόσεως, του 1772, σέ παλαιότερη χει¬ 

ρόγραφη ακολουθία που ήταν σέ λειτουργική χρήση3. Διασώζει λοι¬ 

πόν την τοπική κυπριακή παράδοση περί του αγίου, καί αποτελεί τήν 

παλαιότερη πηγή μας για τδν βίο του. 

Σύμφωνα μέ τδ κείμενο του βίου που περιλαμβάνεται στήν έκ¬ 

δοση αύτη, ό άγιος Ερμογενης γεννήθηκε στήν «επαρχίαν τών Μυ- 

ρεων, εις μίαν χώραν τής Ανατολής, Φοίνικαν όνομαζομένην»4, καί 

μετά τδν θάνατο τών γονέων του μετέβη διαδοχικά στήν Αίγυπτο, 

«τδ νυν λεγόμενον Μισίριον»5, στήν Αθήνα καί στήν Κωνσταντινού- 

1. Μέ τήν άκόλουθη σημείωση: Ανατύπωση σήμερον δαπάναις της Εκ¬ 

κλησιαστικής/Επιτροπής του χωρίου Επισκοπής /1963//τυπ. Γεωργ. Άρα- 

διπιώτη. Κιτίου Κυπριανού 31, Λεμεσός. 

2. Ζαχαρίας Κλ. Ραπτόπουλος, Ακολουθία του Αγίου Ίερομάρτυ- 

ρος Ερμογένους, ψαλλόμενη τή Ε' Οκτωβρίου. Πρώτον τύποις έκδοθεΐσα σπου¬ 

δή μέν και δαπάνη του Πανιερωτάτου καί Λογιωτάτου Μητροπολίτου Κιτιαίων 

κ.κ. Μακαρίου του Κυπρίου, νυν δέ ευλογία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου 

Λεμεσού κ.κ. Αθανασίου τού Α' σωτηρίω ετει 2001 μηνί Ίουλίω 22α. Έκδο- 

σις Γ, Λευκωσία 2001 [στο έξης: Ακολουθία]. 

3. Ακολουθία, σ. 7. 

4. Ακολουθία, σ. 27. 

5. Ακολουθία, σ. 28. 
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πόλη, δπου τελειοποίησε τις θεολογικές γνώσεις του καί συνέγραψε 

πολλά συγγράμματα. Στήν Κωνσταντινούπολη χειροτονήθηκε «έπί- 

σκοπος τής τών Σαμουταίων Εκκλησίας»1, καί άπεστάλη στήν έ- 

παρχία του, δπου ανέπτυξε μεγάλο ποιμαντικό καί άντιαιρετικό έργο 

άντιμετωπίζοντας δραστικά «τους τά Άρείου φρονοΰντας σαθρά καί 

μάταια δόγματα»2. 

Σύμφωνα μέ τδν βίο, τότε ξέσπασε σφοδρός διωγμός έναντίον 

τών χριστιανών άπδ τους είδωλολάτρες καί τους οπαδούς τής παλαιάς 

θρησκείας, άνάμεσα στους όποιους ήταν καί «ό Σαμουταίων νήσου 

Ήγεμών, Σαντορνίνος τούνομα»3. Αύτδς συνέλαβε τόνΈρμογένη, τδν 

υπέβαλε σέ διάφορα φοβερά μαρτύρια, άπδ τά όποια ό άγιος έβγαινε 

πάντοτε — θεία συνάρσει — άλώβητος, καί τελικά τδν οδήγησε «εις 

τδν Βυρράν, τδν τόπον τής καταδίκης»4, δπου τδν θανάτο^σε μέ άπο- 

κεφαλισμό. Οί χριστιανοί του τόπου, πήγαν κρυφά τή νύχτα στδ ση¬ 

μείο του μαρτυρίου, έκλεψαν τδ σώμα καί τδ κεφάλι, έντυσαν τδ λεί¬ 

ψανο μέ άρχιερατικά άμφια, τδ έβαλαν σέ ((θήκη» καί τδ έριξαν στή 

θάλασσα, γιά νά τδ διασώσουν άπδ τή μανία τώ>ν άπιστων. Μέ θαυ- 

ματουργικδ τρόπο ή θήκη μέ τδ λείψανο τοΰΈρμογένη «τοΐς κύμασι 

φερομένη ήλθεν έως τής περιφήμου νήσου Κύπρου, εις τόπον καλού- 

μενον Κουραίων. Καί εύρόντες τινές πιστοί τδν μακάριον τούτον καί 

άσυλον θησαυρόν, άνήγγειλαν τοΐς Έπισήμοις τής πόλεως άρχιερεΐς 

καί ιερείς, καί κληρικοΐς καί παντός του λαού»5. 

Κατά τήν τοπική κυπριακή λατρευτική παράδοση, ή όποια άπη- 

χεΐται καί σέ διαφόρους στίχους καί χωρία τής άκολουθίας του αγί¬ 

ου, ή μνημονευόμενη έπισκοπή Σαμουταίων θεωρήθηκε δτι ήταν επι¬ 

σκοπή «τής νήσου Σαμουταίων», καί τελικά ταυτίστηκε μέ τή νή¬ 

σο Σάμο, τής οποίας ό Έρμογένης τιμάται στήν Κύπρο ώς επίσκο¬ 

πος. Ωστόσο, οί επισκοπικοί κατάλογοι τής Ίεράς Επισκοπής - καί 

κατόπιν Μητροπόλεως — Σάμου, τόσο τού ΜίοΚαβΙίδ 1ε ζ)ιιΪ6ΐι6, τού 

1. Ακολουθία, σ. 28. 

2. Ακολουθία, σ. 28. 

3. Ακολουθία, σ. 29. 

4. Ακολουθία, σ. 31. 

5. Ακολουθία, σ. 32. 

6. ΜίοΗδΜΐδ Ιο ζ)ιιΐεη, Οπβπβ ΟΗτίδΙί&ηιΐδ... τόμ. 1, Ρβηδίίδ 1740, στ. 

929: Εοοίβδΐβ 5βπ». 
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1740, δσο και των Επαμεινώνδα Σταματιάδη1, του 1886, και του 

Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Ιωάννη Παπάλη2, του 1967· άλλα και 

όσων ένδιαμέσως και κατόπιν ασχολήθηκαν μέ την ιστορία τής Εκ¬ 

κλησίας τής Σάμου3 και άντλησαν άπδ αυτούς, δεν αναφέρουν τον 

Έρμογένη ώς επίσκοπο Σάμου. 

Στην τοπική σαμ,ιακή βιβλιογραφία και έκκλησιαστική-λατρευ¬ 

τική πραγματικότητα, ό άγιος Έρμογένης έγινε γνωστός τό 1982, 

δταν ό τότε Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κύρος Παντελεήμων 

Μπαρδάκος, στα πλαίσια προσκυνηματικής εκδρομής τής τοπικής 

Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους πέρασε τυχαία από τό ναό μέ τον 

τάφο του άγιου4. Έπιστρέφοντας στή Σάμο κίνησε τό ζήτημα, γρά¬ 

φοντας μάλιστα ότι ό άγιος ήταν ((τού 3ου-4ου αιώνα»5, και έπιδιώ- 

κοντας τήν εισαγωγή τής τιμής του στο νησί. Τό 1991, μέ προτρο¬ 

πή τής κας Ειρήνης Ευγενικού, άπό τό Καρλόβασι τής Σάμου, και 

μέριμνα τού Μητροπολίτη Παντελεήμονα δημοσιεύθηκε μία νέα ακο¬ 

λουθία τού αγίου, τήν οποία συνέταξε ό αρχιμανδρίτης Νικόδημος 

Παυλόπουλος, ηγούμενος τής Ίεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου6, ώστε 

1. Έ π. Σταματιάδη ς, Σαμιακά ήτοι ιστορία τής νήσου Σάμου άπό των 

παναρχαίων χρόνων μέχρι των καθ’ημάς 4, έν Σάμω 1886, σ. 177-179. 

2. Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ιωάννης, Ή Εκκλησία τής Σάμου 

άπό τής ίδρύσεως αυτής μέχρι σήμερον, Σάμος 1967, σ. 100-101. Πρβλ. Μ. 

Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά αγιολογικά, Σαμιακόν Βήμα 3068 (10 Φεβρουάριου 

1997), σ. 3. 

3. Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Παπαντωνίου, Αίνέσιμος διατριβή περί 

τής Εκκλησίας τής νήσου Σάμου, έν Σάμω 1912, σ. 5-7. Βασίλειος Άτέσης, 

Μητροπολίτης πρ. Λήμνου, Επίτομος έπισκοπική ιστορία τής Εκκλησίας τής 

Ελλάδος 2, έν Άθήναις 1953, σ. 284. Γερ. Κ ο ν ι δ ά ρ η ς, Εκκλησιαστική ιστο¬ 

ρία τής Ελλάδος 2, έν Άθήναις 1970, σ. 265-266, 276-277. Νικ. Ζαφειριού, 

Εκκλησία τής Σάμου, Άρχεΐον Σάμου 3 (1948-1954), σσ. 68-76. 

4. Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας Παντελεήμων Μπαρδάκος, 

Φάσεις άγωνιστικές μίας δεκαετίας 1974-1984, Σάμος χ.χ., σσ. 176-177. Επί¬ 

σης, Μ. Γ. Βαρβούνης, Λαϊκή λατρεία καί θρησκευτική συμπεριφορά των κα¬ 

τοικούν τής Σάμου, Αθήνα 1992, σ. 132. 

5. Ό βίος του άγιου άναδημοσιεύθηκε στο περιοδικό τής Ίεράς Μη- 

τροπόλεως Σάμου καί Ικαρίας Μεταμόρφωσις 8 (1982), σσ. 14, 29, 63. Πρβλ. 

Μ. Γ. Βαρβούνης, Συμβολή στή μελέτη τής σαμιακής αγιολογίας, Σαμιακές 

Μελέτες 3 (1997-1998), σσ. 265-295, μέ αναδημοσίευση τού βίου καί τής 

ακολουθίας του αγίου. 

6. Άρ/ιμανδρίτης Νικόδημος Παυλόπουλος, Ίεραί ακολουθιαι τού 
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νά διευκολυνθεί ή εισαγωγή τής τιμής τού άγιου Έρμογένη στους 

ναούς τής Σάμου. Στο συναξάρι τής άκολουθίας αυτής ό Έρμογένης 

μνημονεύεται πλέον ως ((επίσκοπος Σάμου)), ενω για τον «έπαρχο 

Σατορνίνο» άναφέρεται δτι τον «ύπεδαύλισαν οΐ τε Ιουδαίοι και οι 

αιρετικοί»1. 

Παραλλήλως, μετά τήν καθιέρωση τής έορτής τής συνάξεως των 

Σαμίων άγιων, τό 1996, άπό τον Μητροπολίτη Σάμου καί Ικαρίας 

κ. Ευσέβιο Πιστολή2, ή υπόθεση τού άγιου Έρμογένη άνεβαθμίσθη, 

καί είναι πλέον συχνότερες οί αναφορές σέ αυτόν, τόσο σέ εκκλη¬ 

σιαστικά καί λατρευτικά3, δσο καί σέ άλλα κείμενα καί δημοσιεύ¬ 

ματα τοπικού χαρακτήρα. Μάλιστα, στις 10 Ιουλίου 2004, έγινε η 

πανηγυρική υποδοχή στή Σάμο τεμ.αχίου τού λειψάνου τού άγιου, το 

όποιο προσέφερε ό Μητροπολίτης Λεμεσού κ. Αθανάσιος, και το ό¬ 

ποιο φυλάσσεται στον μητροπολιτικό ναό τού άγιου Νικολάου, στήν 

πόλη τής Σάμου4, καί λιτανεύεται τόσο κατά τήν εορτή τού άγιου 

(5 Όκτωβρίου), δσο καί κατά τήν έορτή των Σαμίων άγιων που προ- 

αναφέρθηκε, τό πρώτο Σαββατοκύριακο τού Αύγούστου. 

Τό πρόβλημα που τίθεται είναι σχετικό μέ τό αν ό άγιος Έρ¬ 

μογένης έχει πράγματι σχέση με τη Σάμο. Κατα ποσον δηλαό/) η 

«επισκοπή Σαμουταίων» τού βίου του μπορεί να ταυτισθεΐ με τήν 

«έπισκοπή Σαμίων», καί αν δχι, τότε πού θά πρέπει νά άναζητηθεΐ ή 

έπισκοπική έδρα, τήν οποία κατείχε ό ίερομάρτυς άγιος. Συναφή μέ 

τό πρόβλημα αύτό είναι καί διάφορα μικρότερα ιστορικά, προσο)πο- 

γραφικά καί τοπογραφικά προβλήματα, τά όποια θά συζητήσουμε 

αγίου ένδοξου ίερομάρτυρος Έρμογένους έπισκοπου Σάμου, Μυτιλήνη 1991, 

μέ αφιέρωση στον Μητροπολίτη Σάμου καί Ικαρίας Παντε?,εήμονα. 

1. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Παυλοπουλος, Ιεραι ακολουθιαι..., 

δ.π., σ. 20. ^ 

2. Έλ. Κλειδωνιάρη, Οί άγιοι τής Σάμου, έκδ. Ίεράς Μητροπόλεως 

Σάμου καί Ικαρίας, Σάμος 1997, σ. 11-14. 

3. Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Γ. Άεράκης, Ίεροκήρυξ, ’^σματική 

άκολουθία καί ιερά παράκλησις πάντων των προστατών αγίων τής Εκκλησίας 

τής Σάμου (Ών ή Σύναξις τελείται τή Α' Κυριακή Αύγούστου), έκδ. Ίεράς 

Μητροπόλεως Σάμου καί Ικαρίας, Σάμος 2000, σσ. 8, 11, 13, 15. 

4. Σχετικές πληροφορίες βλ. στήν βιβλιοκρισία του έργου Ζαχ. Ρα- 

πτόπουλος, Άκολουθία του άγιου ίερομάρτυρος Έρμογένους. Έκδοσις τρίτη. 

Λευκωσία 2001, Σαμιακές Μελέτες 7 (2005-2006), σ. 853-854, άπό τον γρά- 

φοντα. 
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στη συνεχεία, ώστε να δυθεί απάντηση στο βασικό ιστορικό ερώτημα 
της παρούσας μελέτης. 

Ί! «επισκοπή» ή, στη συνέχεια του κειμένου και για μία μόνον 
φορά, «νήσος Σαμουταίων», όπως άναφέρεται στον βίο του αγίου 
Έρμογένη. δεν μπορεί νά ταυτισΟεΐ μέ την ((επισκοπή Σάμου» ή τή 
((νήσο των Σαμίων». Και αυτό επειδή σέ όλες τις αρχαίες, πρώιμες 
και ύστερες και τις βυζαντινές πηγές το νησί άναφέρεται πάντοτε 
«Σάμος» και οί κάτοικοί του «Σάμιοι»1, και όχι «Σαμουταΐοι». Άλ¬ 

λα και ή επισκοπή Σάμου, σέ όλες τις σχετικές -πηγές και ήδη από 
τον 5° αιώνα, οπότε ό επίσκοπός της έλαβε μέρος στην Δ' Οικου¬ 

μενική Σύνοδο (481), άναφέρεται ως «Επισκοπή Σάμου» και ό ποι- 

μενάρχης της «ό Σάμου»), και ποτέ ιός «Επισκοπή Σαμίων)» (δηλ. 

Σαμουταίθ·>ν, **τά τις αμφίβολες ταυτίσεις του βίου του αγίου Έρ- 
μογένη). Επιπλέον, παρότι γνωρίζουμε μέ σχετική ακρίβεια τήν προ¬ 
σωπογραφία και τήν διαδοχή των διοικητών του νησιού κατά τήν 
ρωμαϊκή περίοδο, στους διωγμούς τής οποίας τοποθετείται και τό 
μαρτύριο τού Έρμογένη, άλλα και κατά τά πρώιμα βυζαντινά χρό¬ 
νια2, πουθενά δεν άναφέρεται διοικητής τού νησιού μέ τό όνομα 
«Σαντορνίνος» ή «Σατουρνίνος». Αλλά και τό τοπωνύμιο «Βυρράς», 

όπου άναφέρεται ότι άπεκεφαλίσθη ό άγιος, δεν συγκαταλέγεται στά 
γνωστά σαμιακά τοπωνύμια τής έποχής αυτής3. 

Άπό τήν άλλη πλευρά, τό κείμενο τού βίου παρουσιάζει πολλές 
και ευδιάκριτες παρανοήσεις και ασάφειες, <0στε νά μήν μπορεί νά 
θεωρηθεί ώς αξιόπιστη ιστορική πηγή. Γιά παράδειγμα, οί διωγμοί 
των ρωμαϊκών χρόνων εναντίον των χριστιανών καί ή αίρεση τού 
Άρείου θεωρούνται γεγονότα τής ίδιας περιόδου, ένώ τά τοπωνύμια 
που άναφέρονται, καί έκτος τής έπισκοπής τού Έρμογένη, παραδίδον- 

1. Ο. δίιίρίβγ, Α Ηΐδίοιγ οί* 33ηιοδ, 800-188 Β.Ο., Οχίοπΐ 1987, σσ. 

249-268 και ΤίιποίΗγ Ε. Οε^οι-γ, δβηιοδ, ΤΗβ Οχίωχΐ ΟίοΐΐοΜίγ ο£ Βγ- 

Ζ3»ΐΐι»η 3, ΝβΛν Υοιά-Οχίοτά 1991, σ. 1836, οπού οί σχετικές πληροφορίες. 

2. Α. Μ. δοΚηεΐόβΓ, δβιηοδ ΐη ίΥαΙιοΙίΓΪδϋΙΐοΗβΓ ιιηό όγζΗηΐίηΐδοΙιβΓ ΖάΙ, 
Μΐίΐβΐΐιιη^εη όβδ ϋευίδοΐιεη ΑταΒ&οΙο^ίδαΙιεη Ιηδίΐίιιίδ, Αώεηίδείιε Αόΐεϋαη^ 54 
(1929), σ. 96-100. 

3. Βλ. σχετικά 8. ΕβυίΤει·, ΟπεοΗβηΙβηεί. Εεχΐίιοη (ΙβΓ Ηΐδίοπδοΐιεη δΐ3ϋ- 

Ιβη, ΜΐϊηεΙιεη 1989, σσ. 599-605 καί, παλαιότερα, Έμμ. Κρητικίδης, Αρ¬ 

χαιολογία. Αρχαίοι ναοί τής Σάμου μετ’ άνακαλυφθεισών έπιγραφών, Έν Έρ- 

μουπόλει Σύρου 1867, σσ. 3-29, 35-60. 
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ται παραλλαγμένα καί κάποτε έμφανώς αλλοιωμένα (π.χ. «έπαρχία 
Μυρέων», «Φοίνικας», «Κουραίων» κ.λπ.). Άρα, οί πληροφορίες καί 
οί διατυπώσεις τού βίου ελέγχονται γιά τήν τοπο^νυμική καί ιστορική 
τους άκρίβεια, καί δεν μπορούν νά αποτελόσουν άξιόπιστη πηγή γιά 
τήν λύση του προβλήματος που σχετίζεται μέ τήν ιστορική υπόσταση 
του αγίου Έρμογένη. 

Ό όρος ((Σαμουταίων», άπό παλαιογραφική άποψη, θά μπο¬ 

ρούσε νά άποτελέσει παραφθορά τού όρου «Σαμοσαταίων». Είναι δέ 
άπολύτως χαρακτηριστικό τό ότι στους χαιρετισμούς γιά τον άγιο 
Έρμογένη οί δυο όροι χρησιμοποιούνται έναλλακτικά, καθώς έκεΐ 
απαντούν διατυπο>σεις όπως: «Γέγονας έν τή πόλει Σαμοσάτων θεό- 

φρων»1, «Ζήσας έν Σαμοσάτοις ώς ιεράρχης»2, «καί τών Σαμοσαταί¬ 
ων ποιμήν»3, ((Κόσμος τοΐς έν Σαμοσάτοις»4. Θά μπορούσε λοιπόν 
ό άγιος Έρμογένης νά είναι έπίσκοπος Σαμοσάτων καί όχι ((Σαμου¬ 

ταίων» ή «Σαμίων», καί ή αναφορά στή Σάμο νά οφείλεται στο ότι 
στήν Κύπρο, σέ δεδομένη στιγμή καί λόγω έλλείψεως ένημερούσεως, 

ό παρεφθαρμένος όρος «Σαμουταίων» τών παλαιότερων χειρογράφου 
βίων ή τής προφορικής περί τον άγιο Έρμογένη παραδόσεως, έθεω- 

ρήθη λανθασμένα παραλλαγή τού όρου «Σαμίων», καί έτσι ό ίερο- 

μάρτυς Έρμογένης συνδέθηκε ώς έπίσκοπος μέ τό νησί τής Σάμου, 

μέ τό όποιο δέν είχε πραγματική σχέση. 

Τά Σαμόσατα, ή σημερινή πόλη δεπιρδ»!:, βρίσκεται στήν Κομ- 

μαγηνή τής Συρίας, στήν δεξιά όχθη τού Ευφράτη, βορειοδυτικά 
τής Έμέσης. Μνημονεύεται άπό άρκετους άρχαίους Έλληνες καί Λα¬ 

τίνους συγγραφείς5, ένωρίς δέ κατέστη έδρα έπισκοπής. Κατά τον 
9° αιώνα, λόγω τών άραβικών κατακτήσεων, ή έπισκοπή Σαμοσάτων 
συνεχωνεύθη μέ τήν έπισκοπή ’Αμίδης, γεγονός που μνημονεύεται 
καί κατά τήν άπογραφή τού Νείλου Δοξαπατρή, τό 11436. Μάλιστα, 

1. Ακολουθία, σ. 47. 

2. Ακολουθία, σ. 48. 

3. Ακολουθία, σ. 48. 

4. Ακολουθία, σ. 49. 

5. ΑΙβχΗΐκΙβΓ Ρ. Καζ1ΐ(ΐ3η, 33ΐηοδ3ΐ3, ΤΒβ Οχίοπΐ ϋίοΐ;ίοιΐ3Γγ ο£ Βγ- 

ζβηΐϊαπι 3, Νβλν ΥοιΊί-ΟχίοπΙ 1991, σ. 1836. Π. Γ. Νικολόπουλος, Σαμόσα¬ 

τα, Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 10 (1960), στ. 1141. 

6. Ν. ΟίΒοηοηιίόοδ, Εεδ Βδίβδ Οβ ρΓβδ63ηοβ Βγζ&ηΐϊηβδ άιι IX6 εΐ X6 

δίεοΐβ, Ρ3Γΐδ 1972, σ. 360. Επίσης, βλ. Ε. Ηοηΐ§;ιη3ηη, ϋϊε 0δΐ£Γ6ΠΖ6 Οβδ Βγ- 

;ι. 
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ή σύγκρουση ορθοδόξων και άρειανών στα Σαμόσατα υπήρξε ιδιαι¬ 

τέρως έντονη και σφοδρή, άφοΰ θύμα της υπήρξε και ό έπίσκοπος 
Σαμοσάτων Ευσέβιος, τον όποιο σκότοισε κάποια οπαδός του Άρείου 
τό 380\ και του οποίου ό τάφος βρισκόταν στον καθεδρικό ναό τής 
πόλης. Ή ίστορικώς άδικαιολόγητη αναφορά στον άρειανισμό και στις 
συγκρούσεις τής τοπικής Εκκλησίας με τους οπαδούς του, που περι¬ 

λαμβάνεται στον βίο του αγίου Έρμογένη, πιθανότατα άποτελει ανα¬ 

χρονισμό, καθώς λόγω τής έκκλησιαστικής καταστάσεως στα Σα¬ 

μόσατα μετεφέρθη στην εποχή των διωγμών, κατά την οποία μαρτύ¬ 

ρησε ό Έρμογένης, μία πραγματικότητα τής περιόδου των συγκρού¬ 

σεων σχετικά με την αίρεση του Άρείου, που μπορεί νά χρονολογηθεί 
στον 4° αιώνα. 

Στον επισκοπικό κατάλογο τής επισκοπής Σαμοσάτων, όπως 
τον δημοσίευσε ό ΜϊοΙιηΗ 1β (^ιιΐβη2, στα μέσα του 18ου αιώνα, δεν 
άναφέρεται ό Έρμογένης. Ό κατάλογος αύτός ξεκινά με τον επίσκο¬ 

πο Περπέριο, που πήρε μέρος καί στην Α' Οικουμενική Σύνοδο, τό 
325, καί στήν Σύνοδο τής Αντιόχειας, τό 341. ’Άν δεχθούμε ότι ό 
Έρμογένης υπήρξε «Έπίσκοπος Σαμοσαταίων», καί μαρτύρησε κατά 
τήν περίοδο των διωγμών, όπως ρητώς άναφέρεται στον βίο του, τότε 
θά πρέπει νά τοποθετηθεί στήν αρχή τού επισκοπικού καταλόγου τού 
ΜίοΙιαβίΕ 1β ζ)ιιΐ6η, καί χρονολογικώς νά τοποθετηθεί στον 3° ή, τό 
πολύ, στις αρχές τού 4ου αιώνα. Μάλιστα στον βίο του άναφέρεται 
ότι μαρτύρησε στά πλαίσια οργανωμένου καί καθολικού διωγμού τών 
χριστιανών σε όλη τήν αυτοκρατορία. 

ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΤΝΗΣ 

ΖΗΠίΐηΐδοΙιβη Κβίοΐΐδ νοπ 363 όϊδ 1071 [= Α. VΗδΐΐίβν, Βνζπποε εί Ιοδ Απώεδ 3], 

Βπίδδβίδ 1935, σσ. 134-137. 

1. Βλ. Ργ. ΗΜΙαπ, ΒΐόΙϊοίΗεε» Η&£ΐο£Γ3ρΗίο3 ΟΓββοβ 3, Βι-αχβΠβδ 1957, 

σ. 27. Α. ΕΗγΗ&γ(1, ϋΒεΗίείεπιη^ ιπκΐ Βεδΐπηθ <1ργ Η3£Ϊ0£Γ3ρ1ιίδ(:1ΐ6η υπό Ηοιηϋε- 

ΙίδοΗεη ΒΐΙβΓβΙιιτ άβΓ ^πεοΙιίδοΗεη Κίτοΐιε I, Εβίρζΐ^ 1937, σ. 647 (άπό τον κώ¬ 

δικα τής Ίεράς Μονής Φιλοθέου, Αγίου Όρους, άρ. 8, φφ. '143ν-146), καί 3, 

Εβΐρζΐ^ 1952, σσ. 946-947 (άπό τον κώδικα τής Ίεράς Μονής Μεγίστης Λαύ¬ 

ρας, ΆγίουΌρους, άρ. Δ75, φφ. 293-295). Επίσης, Β. ΕβΙγδβν, Μεηο1ο§;π 3ΐιο- 

πγπιί όνζΗηΙύιϊ...ίμιπο δυρβΓδίιηΙ 2, ΡείΓοροΙί 1912, σσ. 87-89. Για τον θάνατο 
τού αγίου Ευσεβίου βλ. ειδικότερα Ργ. Ηαΐΐαη, Τύπε νΐε 0γ601[ιι6 ίΙΈυδεόε όε 
33πιο53ί6, Αη3ΐεοΐ3 Βο1ΐ3ΐκ1ί3ΐΐ3 85 (1967), σ. 15.10-12. 

2. ΜίεΗβεΙΐδ Ιο Οιιΐεη, Οπεηδ ΟΐΓίδΙΐβηιΐδ... τόμ. 2, Ρ3ΓΪδϋδ 1740, στ. 
933-936. 

ΑΛΕΞΙΟΣ Α' ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΔΑΛΑΣΣΗΝΗ: 
ΣΧΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΦΟΣΙΩΣΗΣ Ή 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ; 

Βασικός στόχος τού παρόντος άρθρου1 δεν είναι, όπως ίσοις 
θά περίμενε κανείς, ή ανάδειξη μίας άκόμα πτυχής του πολυμελετη- 

μένου, κατά τά τελευταία είκοσιπέντε καί πλέον χρόνια, ζητήματος τής 
ένισχυμένης παρουσίας τής γυναίκας, κυρίως τόσο τής γαιοκτητικής 
αριστοκρατίας (άπό τον 11° αιώνα καί εξής) όσο καί τού αύτοκρατορι- 

κού περιβάλλοντος, σέ πολλούς τομείς τής μεσαιωνικής κοινωνίας του 
Βυζαντίου. Αντίθετα, κύρια επιδίωξή μου, ύστερα καί άπό τήν πεντά¬ 

χρονη τουλάχιστον θητεία μου στον χώρο μελέτης τής γυναίκας τής 
Κομνήνειας Περιόδου2, είναι ή συμβολή σέ μία, άπαραιτήτως πλέον, 

μετριοπαθέστερη (έκ μέρους τών συγχρόνων μελετητών) αντιμετώπι¬ 

ση τού έπιστημονικοΰ αυτού άντικειμένου, άπαλλαγμ,ένη άπό τον δι¬ 

καιολογημένο ίσως ενθουσιασμό τής αρχικής «ανακάλυψης» τού κό¬ 

σμου τών Βυζαντινών γυναικών· ενός κόσμου βαθειά κρυμμένου στο 
άνδροκρατούμενο ιστορικό γίγνεσθαι3 καί προσεγγιζομένου κατά κύ- 

1. Ή μελέτη αύτή, σέ εύσύνοπτη άσφαλώς μορφή, παρουσιάσθηκε ώς 
«έλεύθερη άνακοίνωση» στήν Ζ' Συνάντηση Βυζαντινολογίαν Ελλάδας καί Κύ¬ 

πρου (Κομοτηνή, Σεπτέμβριος 2007). 

2. Βλ. σχετικά Δ. Μαμαγκάκης, Μαρία ή Άλανή: μία μοναχική βα¬ 

σίλισσα ή μία βασιλική μοναχή;, Βυζαντιακά 24 (2004), σσ. 225-253 και επί¬ 

σης ό ίδιος, Γυναίκα καί πολιτική δράση στο Βυζάντιο. Ή μαρτυρία τής Άν¬ 

νας Κομνηνής: τέσσερα γυναικεία πορτραΐτα μέσα άπό τήν Άλεξιάδα (Σειρά 
Εκδόσεων Ινστιτούτου Σχέσεων Εκκλησίας καί Πολιτείας 5], Λευκωσία (ύπο 

έκδοση). 
3. Είναι άλήθεια ότι ή μελέτη τής γυναίκας τού Μεσαίωνα, τόσο στήν 

Λατινική Δύση οσο καί στήν Βυζαντινή Ανατολή, προσκρούει σέ ένα μεγάλο 
σκόπελο: τό γεγονός ότι οϊ πληροφορίες που διαθέτουμε για τον βίο καί τήν 
πολιτεία της στά διάφορα κοινοί νικά επίπεδα, μέ άξιοσημείωτη έξαίρεση, γιά 
τό Βυζάντιο, τό έργο τής Άννας Κομνηνής καί σέ κάποιο βαθμό τής Θεοδώρας 
Ραούλαινας (άλλά καί κάποια κείμενα μή άφηγηματικου χαρακτήρα, όπως γιά 
παράδειγμα έπιγράμματα, θρησκευτικά ποιήματα, κτητορικά. τυπικά καί δια- 
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ριο λόγο άπό γυναίκες ιστορικούς, οί όποιες δεν ήταν πάντοτε σέ θέ¬ 

ση νά απαλλαγούν από την υποκειμενική ματιά της επιρροής τού φε¬ 

μινιστικού κινήματος τού 20<·ύ αιώνα. Επομένως, το ερώτημα στο 
όποιο καλείται νά δώσει απάντηση ή μελέτη αυτή αφορά στον πραγ¬ 

ματικό - πέρα από τά όσα ισχυρίζεται ή Άννα Κομνηνή, άλλά και 
πληθώρα συγχρόνων μελετητών - ρόλο τής Άννας Δαλασσηνής στήν 
κυβέρνηση τού Αλεξίου Λ' Κομνηνού, κατά τά πρώτα περίπου δεκα- 

πέντε χρόνια τής βασιλείας του (1081-1118). Μέ άλλα λόγια, τό πα¬ 

ρόν άρθρο επιχειρεί νά έρμηνεύσει τήν «περίεργη)) απόφαση τού ιδρυ¬ 

τή· τής Κομνήνειας Δυναστείας νά θέσει τήν μητέρα του έπικεφα- 

λής τού κρατικού μηχανισμού τής αυτοκρατορίας, παρέχοντάς της 
έτσι ούσιαστικά τήν άντιβασιλεία. 

Πράγματι, τον Αύγουστο τού 1081, τέσσερις μήνες μετά τήν 
ανάρρησή του στον θρόνο, ό Αλέξιος Κομνηνός εκδίδει έναν χρνσό- 

βονλλο λόγο, μέ τον όποιο καθιστά τήν βασιλομήτορα Άννα Δαλασ- 

σηνή υπεύθυνη τής εσωτερικής διοίκησης τού κράτους καί δή τής δη¬ 

μοσιονομικής πολιτικής. Ό ίδιος προβάλλει ώς προφανή αιτία για 
τήν ενέργεια αυτή τόσο τήν κρίσιμη κατάσταση πού αντιμετώπιζε 
τό Βυζάντιο στον εξωτερικό τομέα τήν δεδομένη χρονική στιγμή, έξ 
αίτιας τής εισβολής τών Νορμανδών τού Ροβέρτου Γυϊσκάρδου στίς 
δυτικές έπαρχίες τής αύτοκρατορίας, πράγμα πού συνεπαγόταν τήν 
άμεση κινητοποίηση τού αύτοκράτορα, όσο καί τό γεγονός ότι ή Δα- 

λασσηνή συμμετείχε στήν διακυβέρνηση ήδη από τον Απρίλιο τού 

10811. Μάλιστα, τό πόσο βάρυνε στήν λήψη τής αύτοκρατορικής άπό- 

θήκες), προέρχονται άπό κείμενα γραμμένα άπό άνδρες. Είναι χαρακτηριστική 
ή γενική παρατήρηση τής Ν. ΡβΠηβΓ, Νο *>\, ηο £(·ηι1οι\ Βρεοιιΐιιπι 68 (1993), 

σσ. 419-443, εδώ σ. 423, ότι άπό κάθε άποψη οί γυναίκες τις όποιες οί ιστορικοί 
τού Μεσαίωνα οφείλουν νά μελετούν αποτελούν φαντασιακές κατασκευές άνδρών 
(«π* ΐΐιβ ίιτΐ3§πΐ3ΐίν6 οοηδΙτικΛίοηδ οΓ ιηοη): είναι οί θεωρητικές γυναίκες τής ια¬ 

τρικής, φιλοσοφικής, νομικής καί θρησκευτικής φιλολογίας, οί όποιες γίνονται 
αντικείμενο φαντασίας (Γ&ηίβδίζβοΙ) άπό ποιητές, μυθιστοριογράφους, ιεροκή¬ 

ρυκες, συγγραφείς βίων αγίων. Καί έντέλει ότι οί ιστορικοί, είτε άνδρες είτε γυ¬ 

ναίκες. δέν έχουν παρά νά έπιλέξουν αυτό τό είδος εργασίας: νά φαντάζονται 
τήν γυναίκα τού παρελθόντος (πη.ΐιόηο ΐΐκ* ννοιηοη οΓ (Ικ* μιΐί,Ι). 

Ι-Άννα Κομνηνή, Άλεξιάς, έκδ. I). ΚοϊπμΙι-Α. ΚίΐΓπύνΙΚ, Λππ30 Οηπ- 

ηοη;ιο ΛΙοχιλλ (Ευφίι* Κοηΐίιιηι ΗΚίυπηο Βγζ3ηΙΐηο (στο έξης: ΕΚ11Β) 40/1-2), 

βιτΙίη-.\(·η Υοι-Ιί 2001 (στο έξης: Άλεξιάς), 111, VI, 5, 57-63. 
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φάσης ό παράγοντας τής κρίσιμης εξωτερικής κατάστασης τού κρά¬ 

τους γίνεται έμφανές καί άπό τά όσα ισχυρίζεται ή Άννα Κομνηνή: 

ή βασιλική εξουσία διαχωρίσθηκε σέ δύο μέρη ευθύνης, έτσι ώστε οί 
πόλεμοι καί έν γένει ή άμυνα τής χώρας νά είναι ασφαλώς υπό τήν 
ευθύνη του αύτοκράτορα, ένω ή εσωτερική διοίκηση νά άνήκει στήν 
αποκλειστική δικαιοδοσία τής βασιλομήτορος1. 

Στο αύτοκρατορικό έγγραφο τού Αύγούστου 1081, τό όποιο 
μάς παραθέτει ελαφρώς συντομευμένο ή Κομνηνή2, ό Αλέξιος θά πλέ¬ 

ξει τό έγκώμιο τής Δαλασσηνής, υπογραμμίζοντας τον στενότατο σύν¬ 

δεσμο μεταξύ μητέρας καί γιου: μία ψυχή έν διηρημένοις σώμασι δι- 

εγνώσθη και χάριτι Χρίστον διετηρήθη μέχρι τον νϋν ον τό έμδν ή 
τό σόν, τό ψνχρόν τούτο ρήμα, έρρήθη3. Καί ασφαλώς, θά διακηρύξει 
εύθαρσώς τήν επιθυμία του νά παραχωρήσει τήν φροντίδα τής πολι¬ 

τικής διοίκησης στήν βασιλομήτορα: εϋρε γοϋν [ή βασιλεία μου] αρι¬ 

στοκρατίας οϊον άνεπιβονλεντον οχύρωμα, ώς αν τή ηγιασμένη και 
πανεντιμοτάττ) μητρι αυτής άνατεθή ή τών απάντων διοίκησις*. 

Έν συνεχεία, ό αύτοκράτορας γίνεται πιο συγκεκριμένος. Όρί- 

ζει, καταρχάς, ότι όσα ή έμπειρη περί τα βιωτικό πράγματα Δα¬ 

λασσηνή προστάξει έγγράφως σχετικά μέ υποθέσεις οικονομικής φύ- 

σεως θά έχουν κύρος αύτοκρατορικό, άφοΰ θά είναι σαν νά προέρχον¬ 

ται άπό τό στόμα τού ίδιου (τό κϋρος έξονσι μόνιμον ώς παρα τον γα¬ 

λήνιου κράτους τής βασιλείας μου οίκονομουμενα καϊ έξ αντοϋ τον 
στόματος αυτής τα γραφέντα άποστοματιζόμένα)5. Επιπλέον, ξεκα¬ 

θαρίζει ότι όποιαδήποτε προσταγή τής βασιλομήτορος, είτε γραπτή 
είτε προφορική, λογική ή ακόμη καί παράλογη, θά έπέχει θέση γνη- 

1. Άλεξιάς, III, VII, 1, 7-11: τους μεν γάρ προς τούς βαρβάρους πολέμους 
καϊ δσα τών άθλων και τών άγώνων υπήν αυτός [ό Αλέξιος] άνεζώσατο, πάσαν 
δε τών πραγμάτων διοίκησιν και πολιτικός αργός καϊ τούς περ'ι τών εισφορών 
λόγους καϊ τών υπέρ τής βασιλείας άναλωμάτων τή μητρι κατεπίστενσε. 

2. Άλεξιάς, III, I, 4-7. 

3. Άλεξιάς, III, I, 4, 52-54. Ό Κ. Καβάφης, πεπεισμένος για τήν αφο¬ 

σίωση τού Αλεξίου προς την μητέρα του, χαρακτηρίζει τήν όμολογουμένως έν~ 

τυπωσιακή αυτή φράση έμορφην καί ευγενική [στο ποίημα Άννα Δαλασσηνή 
(1927): Κ. Π. Καβάφης, Ποιήματα (φιλ. έπιμ. Γ. Π. Σαββίδης), τ. Β' (1919- 

1933) (άνατ.), χ.τ. 1978, σ. 56]. 

4. Άλεξιάς, III, I, 5, 64-65. 

5. Άλεξιάς, III, I, 6, 66-73. 
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σίου αύτοκρατορικου διατάγματος (εφόσον θά φέρει την σφραγίδα της 
Δαλασσηνής και το μηνί, γραμμένο από τον λογοθέτη των σεκρέτων)1. 

Όσο για τις άρμοδιότητές της, αυτές διευκρινίζονται μέ σαφήνεια: τής 
παρέχεται απόλυτη δικαιοδοσία επί προβολών καί διαδοχόίν των σε- 

κρέτων καί των θεμάτων καί επί τοίς άξιώμασι καί όφψικίοις καί δω- 

ρεαΐς ακινήτων2, καθώς και σέ ζητήματα, δπως οί αυξήσεις μισθών 
και οί διανομές επιδομάτων, οί φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλα¬ 

γές σέ εξαιρετικές περιπτώσεις καί, έντέλει, οί περικοπές καί οί αυ¬ 

ξήσεις των κρατικών δαπανών3. 

Όλοκληρώνοντας τό κείμενό του, ό Αλέξιος έπισημαίνει, άφ’ ένός, 

ότι κάθε πρόσταγμα τής βασιλομήτορος θά έπέχει θέση μονίμου νό¬ 

μου καί, άφ’ έτέρου, οτι δέν θά είναι ή ίδια ύπόλογη γιά τις πράξεις 
της σέ κανέναν απολύτως, ούτε καν στον λογοθέτην των σεκρέτων, 

καν ενλογα καν παράλογα τα πραχθησόμενα δόξη. Καί επίσης, οτι 
δέν θά θεωρηθεί υπεύθυνη γιά ενέργειες πού θά απορρέουν άπό την 
έφαρμογή του συγκεκριμένου διατάγματος4. 

Άπό τά παραπάνω, διαπιστώνει κανείς δύο βασικά πράγματα. 

Πρώτον, την τυφλή εμπιστοσύνη καί την απεριόριστη έκτίμηση τού 
Αλεξίου προς την μητέρα του καί, δεύτερον, τό γεγονός οτι οί δικαιο¬ 

δοσίες τής Δαλασσηνής ήταν έπί τό πλεΐστον οικονομικής φύσεως. 

Οί διαπιστώσεις αύτές, όμως, μάς οδηγούν άναπόφευκτα στην υπο¬ 

βολή τών εξής ερωτημάτων: κατά πόσον ό Αλέξιος στο επίσημο αυτό 
έγγραφο εκφράζει μέ ειλικρίνεια τά πραγματικά του κίνητρα; Γιατί 
πήρε τήν αυτόχρημα τολμηρή απόφαση νά παραχο^ρήσει σημαντικό 
μέρος τής έξουσίας του σέ μία γυναίκα, έστω καί αν αυτή ήταν ή ώρι¬ 

μη καί πολύπειρη μητέρα του; Μήπως, πράγματι, ό σκληροτράχη¬ 

λος αυτός πολεμιστής - ηγεμόνας ήταν σέ τέτοιο βαθμό προσκολλη- 

μένος στήν δυναμική καί δεσποτική μητέρα του, δπως έπισημαίνει ό 
II.-Ο. Βεοίν5, ώστε νά κινδυνεύει νά χαρακτηρισθεΐ «παιδί τής μα¬ 

μάς»; Ήταν, άραγε, στ άλήθεια ή Δαλασσηνή άπό άπόψεως ικανο¬ 

τήτων καί έμπιστοσύνης ή μοναδική επιλογή γιά τον Αλέξιο, ό όποΐ- 

1. Άλεξιάς, III, I, 6, 73-77. 

2. Άλεξιάς, III, I, 7, 78-79. 

3. Άλεξιάς, III, I, 7, 83-85. 

4. Άλεξιάς, III, I, 7, 87-8, 95. 

5. Η.-Ο. Ββοΐφ Βγζηηΐίηίδοΐιβδ ΕγοΙϊΤοπ, έλλ. μετάφρ. Ί. Δημητρούκας, 

Βυζαντινόν Ερωτικόν [Βιβλιοθήκη Βυζαντινής ^Ιστορίας καί Φιλολογίας 2], 
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ος μάλιστα έσπευσε νά τής άπονείμει τον τίτλο τής δεσποίνης-βασι- 

λίσσης:1 
Προτού όμ.ως έπιχειρηθεΐ νά δοθεί μία δσο τό δυνατόν, κατά 

τήν γνώμη μου, πιο πειστική απάντηση στά ερωτήματα αυτά, θά είχε 
ένδιαφέρον νά ριχθεΐ μ.ία έστω καί γρήγορη ματιά στήν προσωπικότη¬ 

τα τής Άννας Δαλασσηνής. Οί φίλα προσκείμενες στο αύτοκρατορικό 
περιβάλλον πηγές, δηλαδή τόσο ή Άλ.εξιάς δσο καί ό βασιλικός λογος 
προς τον Αλέξιο του αύλικοΰ ρήτορα Θεοφυλάκτου, μετέπειτα αρχι¬ 

επισκόπου Άχρίδος, έπιμένουν δτι ή γυναίκα αύτή ήταν μία «άγια 
ενσάρκωση».Ήδη ό ίδιος ό Αλέξιος στο χ^ρνσοβονλιλο του, όποτς είδα¬ 

με καί παραπάνω, δέν διστάζει νά χαρακτηρίσει απροκάλυπτα τήν 
μητέρα του αγία2, ένώ καί ή Κομνηνή άπό τήν πλευρά της δέν άρ- 

κεΐται απλώς στήν έπανάληψη - έπιβεβαίωση τού ίδιου χαρακτηρι- 

Άθήνα 1999, σ. 94: «ό αύτοκράτορας Αλέξιος Ά Κομνηνός δέν ξεκόλλησε ποτέ 
άπό τήν ποδιά τής μητέρας του Άννας Δαλασσηνής και πιθανόν αυτό ήταν καλό 

γιά τον ίδιο». 
1. Τής άπένειμε τον τίτλο χωρίς δμως καί νά τήν στέψει. Βλ. Ε. Βεη- 

δ3 ηι Γη 3 γ, Γη ΐίΙυΠϊιίΓΟ Ή Γηηρέπιίποε βΐ 53 δΐ^πίίϊοηΐΐοη. ΚβοΗοι-οΗβδ δητ Ιβδ δΟΐίΓοεδ 
Βνζ3ηίΐηβ$ άβ Η ίϊη δη VΙΙΙβ δίβοΐβ 3 1η Ηη δα ΧΙΙβ δίοοίο, Βγζηηΐΐοη 46 (1976), 

σσ. 243-291, έδώ σ. 261, όπου συγκεντρώνονται όλες οί άναφορές τών όρο^ν 
στις βυζαντινές πηγές. Όσο γιά τήν ιδιαιτερότητα τής ένεργείας αυτής του 
Αλεξίου βλ. Έ. Μ αργά ρ ου, Τίτλοι καί έπαγγελματικά ονόματα γυναικών 
στο Βυζάντιο. Συμβολή στή μελέτη γιά τή θέση τής γυναίκας στή βυζαντινή 
κοινωνία [Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 29], Θεσσαλονίκη 2000, σ. 32-33: 

μόνη άνάλογη περίπτωση άποτελεΐ αύτή τής Μαρίας Σκλήραινας, ή οποία καί 
αύτή χωρίς νά είναι εστεμμένη έλαβε τον τίτλο τής δεσποίνης. 

2. Άλεξιάς, III, I, 7, 79-80: βασιλικώς ή αγία μήτηρ αυτής [τής βασιλεί¬ 

ας μου] έξεί άδειαν δ δόξει ναύτη ποιεϊν. Σέ μία τρίτη (ή δεύτερη έχει ήδη 
παρατεθεί άνωτέρι») περίπτωση (Αλ,εξιάς, III, I, 4, 49-50), ό Αλέξιος άποκαλεΐ 
τήν Δαλασσηνή ήγιασμένην μητέρα. Ωστόσο, ή ιδιότητα αύτή τής Δαλασση¬ 

νής, όπως φαίνεται άπό μεταγενέστερα χρνσόβονλλα, παγιώνεται, αποκτοτντας 
επίσημο χαρακτήρα: βλ., γιά παράδειγμα, τό χρυσόβονλλο του 1087 σχετικά 
μέ τήν έκχώρηση έγγειας περιουσίας στήν άφιερωμενη στην Θεοτοκο μονή τού 
οσίου Χριστοδούλου στο νησί τής Κώ (Ε. ΜΐΜοδίοΗ-Ι. ΜιιΙΙβΓ [εκδ.], Αοί3 βΐ 
6ίρ1θΠ13ΐ3 £1’3603 Π16<Εΐ 36νΐ, 536Γ3 6ί ρΓΟίάΐΊΒ, τ. I: ϋ ΐρ1θ1Τ13ΐ3 61 30Ϊ3 ΐη0113δ[6ΓΠ 

δβηοίί Ιοηηηΐδ ΤΗβοΙο^ϊ ηι ΡηΙηιο ΐηδηΐβ [ΥΐηΟοΒοιωβ 1890], άρ. VIII, σ. 26 

καί 27 =Έ. Βρανούση [έκδ.], Βυζαντινά έγγραφα τής Μονής Πάτμου, τ. Ά: 

Αύτοκρατορικά [ΕΙΕ-ΚΒΕ], Άθήναι 1980, άρ. 5, σ. 44 καί 45), όπου ή Δα¬ 

λασσηνή άποκαλεΐται κατ’ έπανάληψιν άπό τον Αλέξιο αγία δέσποινα και περι¬ 

πόθητος μήτηρ. 
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σμού1, δπως κάνει έν πολλοΐς ό Θεοφύλακτος Άχρίδος2, άλλα «φιλοτε¬ 

χνεί» μέ ιδιαίτερη φροντίδα το έξιδανικευμένυ πορτράίτο τής γιαγιάς 
της. ακολουθώντας τά ίχνη του Μιχαήλ Ψ'ελλου στο αντίστοιχο εγχεί¬ 

ρημά του προς το πρόσωπο τής μητέρας του Θεοδότης3. Ή Αλεξίας 
παρουσιάζει έν όλίγοις την Δαλασσηνή ώς υπόδειγμα καλής και ενά¬ 

ρετης χριστιανής4. Ή υπερηφάνεια καί ό θαυμασμός τής πορφυρο¬ 

γέννητης πριγκίπισσας για την γιαγιά της είναι διάχυτα στις σελίδες 
τού έργου της5, ιδιαιτέρως όμως στην παράκλησή της προς τον άνα- 

1. Ά):εξιάς. II!, VIII, 3, 74: τοιαντη τις ήν ή υπερφυής οντιυς και Ιερά 

εκείνη γυνή. 

2. Θεοφύλακτος Άχρίδος, Λόγος εις τον αύτοκράτορα κύριν Αλέξιον 
τον Κομνηνόν, έκδ. Ρ. ΟβυΐΐβΓ, ΤΗεορΗνΙβεΙε (ΓΑεΗπώι. βΐδοουΓδ, ΐΓ3ΪΙεδ, ροε$ίε$ 

(ΘΡΗΒ 16/1;, ΤΠθδδβΙοπΐψιε 1980 (στό έξης: Θεοφύλακτος, Εις τον Αλέξιον), 
σσ. 213-243, έδώ σ. 237, 18-22: έθαύμασα τούτο πολλάκις εγώ κατ’έμαντόν 
σνσκοπονμενος και γ'αο οϋν και αντώ διαπορεΐσθαί μοι παρέστη έν έπιστασίρ 
γενομένω τού πράγματος και μόλις ενρον τής τοιαντης ενκοσμίας τό άρχικώτατον 
αίτιον, την μακαρίαν δίζαν υμών [τής αυτοκρατορικής οικογένειας], τήν όσίαν 
μητέρα. Εί γάρ ή άπαρχή αγία, πάντως που και τό φύραμα. 

3. Πράγματι υπάρχουν πολλές αναλογίες μεταξύ Θεοδότης καί Άννας 
Δαλασσηνής. Βλ. ΘΗ. ϋίβΐιΐ, Ρίφΐΐ’βδ ΒνζβηΙίιίεδ, έλλ. μετάφρ. Στ. Βουρδουμ- 

πα, Βυζαντινές μορφές, Αθήνα 1969, σ. 327.Όσο για τήν Θεοδότη, βλ. σχετικά 
Μιχαήλ Τελλός, Έγκώμιον εις τήν μητέρα αυτού, έκδ. Κ. Σάθας, Μεσαι¬ 

ωνική Βιβλιοθήκη, τ. 1-\ II, Βενετία-Άθήνα-Παρίσι 1872-1894, V, σ. 3-61· τό 
κείμενο αυτό τού διασήμου Βυζαντινού διανοητή τού 11ου αιώνα χαρακτηρίζει 
πολύ εύστοχα ή Ά. Λαΐου, Ή ιστορία ένός γάμου: ό Βίος τής αγίας Θωμαίδος 
τής Λεσβίας, έν: Ή καθημερινή ζωή στό Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες στήν 
ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση (Πρακτικά Α' Διεθνούς Συμποσίου, 15-17 

Σεπτεμβρίου 1988), Αθήνα 1989, σσ. 237-251, έδώ σ. 251], ώς επιτάφιο λόγο 
που έχει όλα τά στοιχεία μίας αγιογραφίας, εκτός από τά θαύματα. 

4. Ή Δαλασσηνή ήταν μοναδική γυναίκα. Διέθετε σε τέτοιο βαθμό φιλάν¬ 

θρωπο καί φιλεύσπλαγχνο πνεύμα, πού τό μέγαρό της είχε γίνει καταφύγιο πά- 

σης φύσεως άναξιοπαθούντων. Ιδιαιτέρως υποστήριζε τούς ρασοφόρους καί ή 
τραπεζαρία της κατακλυζόταν πάντοτε από ιερείς καί μοναχούς. Ή εύσέβειά της 
ήταν τέτοια πού τό μεγαλύτερο μέρος τής νύχτας τό περνούσε μέ προσευχές και 
άγρυπνίες. Παρότι άσχολοΰνταν μέ πολλές κοσμικές υποθέσεις, ή εκτελεση τών 
θρησκευτικών της καθηκόντων καί τό έν γένει ασκητικό πνεύμα πού τήν χαρα¬ 

κτήριζε παρέμεναν πάντοτε στήν πρώτη γραμμή τού βίου της. Ό τέλειός της χα¬ 

ρακτήρας ήταν ουσιαστικά απόρροια μίας μοναδικής ισορροπίας: δεν ήταν ού¬ 

τε ύπερβολικά κατηφής άλλα ούτε ιδιαίτερα προσηνής {Άλεξιάς, III, VIII, 3-4). 

5. Ή Κομνηνή, Άλεξιάς, III, VII, 3, 32-35, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται 
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γνώστη: διόπερ εί περί ταντης τής βασιλίδος λέγοντες τα μεγάλα μι 
κροπρεπέστερον εϊπομεν μηδεϊς ύπό μέμψιν άγέτω τδν λόγονόσοι 
την εκείνης ΐσασιν αρετήν και τον όγκον τον αξιώματος και τό άγ- 

γίνουν έν άπασι καί τό άκροφυέστατον τον φρονήματος1. Άλλωστε, 

όπως έχει δείξει ή Β. ΗίΠ, παρότι ή Κομνηνή φαινομενικά ακολουθεί 
τις τρέχουσες αντιλήψεις για τον ρόλο τής γυναίκας μέσα στον κοι¬ 

νωνικό της περίγυρο, στήν πραγματικότητα είχε δύο πρότυπα για τήν 
ιδανική γυναίκα του αύτοκρατορικοΰ περιβάλλοντος: τόσο ή Άννα Δα¬ 

λασσηνή όσο καί ή Ειρήνη Δούκαινα διαμόρφωσαν δύο, ιδανικούς και 
άξιοθαύμαστους ρόλους πού θά έπρεπε νά έπιδιώκει κάθε σημαντική 

γυναίκα τής αυτοκρατορικής οικογένειας2. 

Καί ασφαλώς, τόσο ή Κομνηνή όσο καί ό Θεοφύλακτος Άχρίδος 
δεν παραλείπουν νά υπογραμμίσουν ότι οί σχέσεις ανάμεσα στήν Δα¬ 

λασσηνή καί τον αύτοκράτορα γιό της ήταν απολύτως αρμονικές, οί 
ιδανικότερες πού θά μπορούσαν νά υπάρξουν, πράγμα πού συνάδει σέ 

άπόλυτο βαθμό μέ τά όσα είδαμε νά ισχυρίζεται στό διάταγμά του 
καί ό ίδιος ό Αλέξιος. Ή πορφυρογέννητη ιστορικός, άφου αρχικα 

υπαινίσσεται τά όσα υποστηρίζει, όπως είδαμε παραπάνω, ο ΒβοΡ , 

κατόπιν ισχυρίζεται ότι ό πατέρας της, ακριβώς έπειδή ύπεραγαποΰ- 

οτι ή Δαλασσηνή άπό τήν νεανική της ήδη ηλικία διέθετε κρίση ώριμου αν¬ 

θρώπου, ένώ παράλληλα, διαβεβαιώνει τόν αναγνώστη της 6τι το όλο παρου- 

σιαστικό τής γυναίκας αύτής προέδιδε τήν έμβρίθεια καί τό ενάρετο του χα¬ 

ρακτήρα της. 
1. Άλεξιάς, III, VIII, 5, 9-13. . , ^ 
2. Β. ΗίΠ, ΤΠε Μεβΐ ίηιρει-ώΐ Ποιηηεηώπ Λνοίηαη, Βγζαηΐιηΐδείιε ΙοΓδεΙηιη- 

£011 23 (1996), σσ. 7-17, έδώ σσ. 16-17, ή ίδια, Α νΗιώθ3ΐΐοιι οί’ ΐΗβ π|Ηί5 οί 
ννοιηεη ίο ρο\νθΓ Βγ Αηηβ Κοιηηεηε, Β.γζ&ηί1ηΐδοΗβ ΡθΓδεΗυη§εη 23 (1996), σσ. 

45-53 έδώ σσ. 45-46, ή ίδια, Ιιηρεπαΐ \νοιηβη ίη ΒγζβηΙΐηιη 1025-1204: ΓοννβΓ, 

Ρ3ΐτοη^β Ηΐιά ΜεοΙοβΥ, Νβ^ ΥοιΤ 1999, σσ. 192 κέξ. καί ή ίδια, ΑεΙίοηδ βρβαΒ 
ΙοικΙοΠίιβη τνοπΕ: Αηηα Κοιηηεηε δ 3ίΙεηιρΐε3 ιΐ5ΐΐΓΡ3ΐΐοη, έν: Αηηα Κοιηηεηεαηά ΙιβΓ 
ώηβδ, έκδ.ΤΗ. Οοιιιηα-ΡεΙβΓδοη, Νε\ν ΥοιΑ-Τοηόοη 2000, σσ. 45-62, έδω σσ. 

53 κέξ. Πρβλ. και Ο. Β ηεΙίΙεΓ, Αηιΐ3 Οοιηηεηα. Α δΐιιώχ, Οχίοεά 1929, σ. 120 και 
ΤΗ. Οουη)3-Ρεΐ6Γ8θη, Οεικίετ&η<1 ρολνεε: ραδδα^εδΙοίΗειη3ίει·ηα1 ϊη Αηηα Κοιη- 

ηεηε’δ ΑΙεχΐαΟ, έν: Αηηα Κοιηηεηε..., ό.π., σσ. 107-124, έδώ σσ. 113-114, 116. 

3. Άλεξιάς, III, VII, 1, 6-7: παρότι ό Αλέξιος άπό χρόνια είχε ενηλι- 

κιωθεΐ - τό 1081 ήταν ήδη 24 έτών -, έπεδείκνυε όψιμη παιδικότητα (δεν τόν 
είχε κυριεύσει άκόμη τό πάθος τής φιλαρχίας πού χαρακτηρίζει τούς ένήλικες) 

(καίτοι κατά τήν ηλικίαν τόν μείρακα παρήλλατε, καθ’ δν μάλιστα καιρόν επι- 
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σε την μητέρα του (τοσοϋτον ήν φιλομήτωρ), ήταν εξαρτημένος άπο 
τΙς αποφάσεις της, ύπακούοντας την τυφλά (σαν νά ήταν δούλος της)1. 

Όσο για τον Θεοφύλακτο, αυτός, παρότι ουσιαστικά αναπαράγει τό 
γνώριμο μοτίβο «δύο σέ ένα» του αύτοκρατορικοΰ κειμένου, γιά νά 
περιγράφει την ιδανική σχέση μεταξύ των δύο αδελφών Αλεξίου και 
Ίσαακίου2, τούς οποίους φαίνεται άπο κοινού οί πηγές νά άποκαλοΰν 
βασιλείς3, διατυμπανίζει την αρμονικότατη συνεργασία ανάμεσα στον 
αύτοκράτορα καί την βασιλομήτορα: άκόμη καί όταν είναι απών, ό Αλέ¬ 

ξιος δεν παύει νά κυβέρνα, ενώ καί όταν βρίσκεται στά άνάκτορα δεν 
είναι απαραίτητο νά άσχολεΐται με τις διάφορες κρατικές υποθέσεις4. 

Βεβαίους, ό ύπερβάλλων θρησκευτικός ζήλος καί τό φιλομόναχο 
πνεύμα τής Δαλασσηνής, έτσι όπως περιγράφονται στην Άλεξιάδα, 

επιβεβαιώνονται, έν μέρει τουλάχιστον, τόσο από τόν Βίο τού οσίου 
Κυρίλλου του Φιλεώτη5 όσο καί από τις στενές σχέσεις πού ή ίδια 
είχε αναπτύξει μέ μεμονωμένους μοναχούς άλλά καί ολόκληρες μονές 
στον Άθω, την Πάτμο καί άλλου (περιπτώσεις Εύστρατίου Γαρίδά, 

οσίου Χριστοδούλου Λατρηνοΰ, Δοχειαριτών μοναχών κ.ά.). Έξ άλ¬ 

λου, ή Δαλασσηνή τό 1081 είχε ήδη ένδυθεΐ τό μοναχικό σχήμα, όπως 
μαρτυρούν οί έπιγραφές τών σφραγίδων της (όπου άποκαλείται μονά¬ 

χη καί κονροπαλάτισσα)6 άλλά καί οί χρονογράφοι Ιωάννης Ζωναράς 

φύεται τοΐς τοιούτοις ήθεσιν δ τής φιλαρχίας έρως). Βλ. καί παραπάνω σ. 172 
σημ. 5. 

1. Άλεξιάς, III, VII, 4. 

2. Θεοφύλακτος, Εις τόν Αλέξιον, σσ. 239, 26-241, 10. 

3. Βλ. σχετικά Μ. ΜιιΙΙβίΙ, ΤΗβΐιηρβιΕιΙ νοοαόιιΒιγοί ΑΙεχΐοδ I Κοιηηβηοδ, 

έν: Αΐβχΐοδ I Κοιηηβηοδ, έκδ. Μ. ΜαΙΙεΙΙ- Ό. 8 ιηγίΐιβ, τ. I: Ρ3ρ6Γδ, Ββΐίώδΐ 1996, 

σσ. 359-397, έδώ σσ. 384 κέξ. 

4. Θεοφύλακτος, Εις τόν Αλέξιον, σ. 239, 11-14: διά ταυτην, καν μη 
παρήτε, τοΐς πραγμασι παρεστε, τας απαντων γαρ φροντίδας ώς ούόείς ενός άνα- 

δέχεται... καν παρήτε, ον πάρεστε, τη ταυτής μεγαλονοία τό παν έπιτρέποντες. 

5. Σημειώνεται χαρακτηριστικά στο αγιολογικό αυτό κείμενο: φιλομό- 

ναχος δε ούσα ή γυνή [ή Δαλασσηνή] δέδωκεν αύτω [στον Κύριλλο] και χρήματά 
τινα, ά και μή βουλόμενον δέξασθαι, δι* όρκων αυτόν ευπειθή πεποίηκε (Βίος 
και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τοϋ οσίου πατρος ημών Κυρίλλου 
του Φιλεώτου, εκδ. Ε. δαι·£ο1θ£θδ, Εα Υίβ δώιιΐ Οντίΐΐε 1ε Ρΐιίΐεοΐβ, πιοϊηε Βγ- 

ζβηΐΐη (ιη. 1110) [διιΒδκΙώ Ηα§ΐο§ι·3ρΗΐε& 39], ΒηιχεΙΙεδ 1964 [στο έξης: Βίος 
Κυρίλλου], κεφ. 17, 5, σ. 94). 

6. Οί σφραγίδες αυτές χρονολογούνται μεταξύ 1067 καί 1081: 1.-0. 
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καί Θεόδωρος Σκουταριώτης1, έν άντιθέσει προς την έσκεμμένη γύρω 

απ’αυτό τό θέμα σιωπή τής Κομνηνής. 

Παρά την έντονη, όμως, εκδήλωση τής θρησκευτικότητάς της 
καί τόν άμεσο συσχετισμό της μέ τόν χώρο τού μοναχισμ,οΰ, ή Δα¬ 

λασσηνή παρέμενε πάντοτε μία πολύ δυναμική και φιλόδοξη προσω¬ 

πικότητα. Βεβαίως, ή Κομνηνή έπιμένει ότι ό Αλέξιος φοβόταν νά 
άποκαλύψει στήν γιαγιά της τά μεγαλεπήβολα σχέδια πού ^έτρεφε 
γιά τήν βασιλομήτορα, έπειδή στο ένδεχόμενο αυτό έκείνη θα μπο¬ 

ρούσε νά έγκαταλείψει άκόμη καί το παλατι- και επίσης, ισχυρί¬ 

ζεται ότι ή Δαλασσηνή μόνο χάριν τής μητρικής της άγάπης δέχθηκε 
νά άναμειχθεί στις κρατικές υποθέσεις, βοηθώντας έτσι τόν άπειρο 
γιό της2. Ωστόσο, οί διαβεβαιώσεις αυτές δεν είναι ικανές νά μάς 
πείσουν γιά τό αντίθετο: ότι δηλαδή ή Δαλασσηνή δέν λειτουργούσε 
μέ κύριο γνώμονα τις προσωπικές της φιλοδοξίες. Ή Ύλη Ιστορίας 

τού Νικηφόρου Βρυεννίου μάς άποκαλύπτει πλήρως τόν φιλόδοξο 
χαρακτήρα τής δεινής — κατά τόν ίδιο3 — στον λογο και τις πράξεις 
αυτής γυναίκας. Είναι ενδεικτικό ότι μάς παραδίδει τήν γεμάτη απο¬ 

γοήτευση άλλά καί φίλαρχο πάθος άπάντηση τής Δαλασσηνής προς 
τόν μάλλον μαλθακό σύζυγό της, τήν στιγμή πού ό τελευταίος άρνή- 

θηκε νά άναλάβει τόν θρόνο, ύστερα από τήν παραίτηση^τού αύτο¬ 

κράτορα άδελφοΰ του, Ίσαακίου Α' Κομνηνοΰ, τό 1059: ΐνα τί γονν 

οντω μεματαιώμεθα εαντους και τά ψίλτατα εις προνπτον επιρρι- 

ΟΗβχηβΙ-Ε-Ε. νΗηηϊβΓ, ΕϊικΕδ ρΐΌδοροφ-ΗρΚΐφίβδ [ΒχζβηΙΐηα δοΐ’ΒοηβΐίδΗ 5], 

Ρ3Γίδ 1986, σσ. 97-98. Ή Ε. Οατίαικί, Βγζαηίΐηε βηιριτδδβδ. \¥οηιεη 3ΐκ1 ρο\νβΓ 

ίη Βνζαηΰιιπ), ΑΌ 527-1204, ΕοικΙοη-ΝεΛν ΥοιΕ 1999, σ. 187, τοποθετεί τήν 
προσχώρηση τής Δαλασσηνής στίς τάξεις τών μοναχών στα 1071, οπότε ή 
οικογένεια τών Κομνηνών εξορίζεται στο νησί τής Πριγκίπου, ένώ οί ΟΗεγπβΙ- 

V3πηΪ6Γ, ό.π., σ. 96, στά 1081, οπότε οί γυναίκες τής ίδιας οικογένειας, μεσού- 

σης τής έπαναστάσεως τών αδελφών Αλεξίου και Ισαακίου, περιορίζονται στην 

μονή Πετριού. 
1. Ιωάννης Ζιοναράς,Επιτομή ιστοριών, έκδ. Μ. ΡΐικΙεΓ-ΤΗ. Βιι«- 

ηεΓ-λΥοΒδΙ [Οοΐ'ριίδ δοηρίοπίϊΉ ΗΐδΙοπ&β Βγζ&ηΰηββ], τ. Ι-ΙΙΙ, Βοπη36 1841- 

1897 (στο εξής: Ζωναράς), XVIII, 21, 6 (III, σ. 731, 15-17) και Θεόδωρος 
Σκουταρ ιώτης, Σύνοψιςχρονική, έκδ. Σάθας, ό.π., VII, σσ. 1-556, έδώ σ. 177, 

1-2· πρβλ. Κ. Μδοηδβδ, ΤΗε ρεη Άηά Ι.Κβ δΛνοτά: λΥΒο ννΐΌί.ε ΐΗε ΑΙβχΐ&6?, έν: 

Αι»13 Κοπιηεηε..., ο.π. (σ. 175, σημ. 2), σσ. 63-81, έδώ σ. 74. 

2. Άλεξιάς, III, VI, 1-2. 
3. Νικηφόρος Βρυέννιος,"Γλη ιστορίας, εκδ. Ρ. 03ΐιίΐβΓ, ΝϊοερηοΓβ 
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πτοντες κίνδυνον καί τδ πάσιν Ιμερτδν άπωθούμεθα την βασιλείαν 

Ψοομαίων;1 

Ή ίδια πηγή, επίσης, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα τής γνώ¬ 

σης τής Δαλασσηνής γύρω άπό το σύστημα δημιουργίας δικτύου οι¬ 

κογενειακών δεσμών-πολιτικών συμμαχιών2. Μάς πληροφορεί, χα¬ 

ρακτηριστικά, για την σύναψη σειράς συνοικεσίων μέ τις έκάστοτε 

κορυφαίες πολιτικά οικογένειες τής αυτοκρατορίας. Τδ 1068 ή χήρα 

μητέρα τών Κομ,νηνών προσέφερε την υποστήριξή της στην Ευδο¬ 

κία Μακρεμ,βολίτισσα και τον Ρωμανό Δ' Διογένη, νυμφεύοντας τον 

πρωτότοκο γιό της Μανουήλ μέ μία συγγενή του αύτοκράτορα, κα¬ 

θώς και την κόρη της Θεοδώρα μέ τον γιο του τελευταίου Κων¬ 

σταντίνο Διογένη3, ή σύνδεση αυτή μέ τήν αύτοκρατορική οικογένεια 

είχε ώς άποτέλεσμα νά έξορισθεΐ ή ίδια καί οί γιοί της στο νησί τής 

Πριγκίπου, άμέσως μετά τήν ήττα του Ρωμανού στο Μαντζικέρτ 

(Αύγουστος 1071) καί τήν συνακόλουθη έκθρόνισή του4. Αργότερα, 

καί αφού έπιστρέψει άπδ τον τόπο τής εξορίας της, ή Δαλασσηνή θά 

σπεύσει νά συνδεθεί επίσημα μέ τήν αύτοκράτειρα Μαρία τήν Άλα- 

νή, εκτιμώντας πιθανόν ότι ή έξουσία του Μιχαήλ Ζ' Δούκα δέν θά 

είχε διάρκεια: μέ τήν πολιτική άρωγή τού εύνούχου Νικηφορίτζη5(άν- 

θρώπου πού μόλις είχε άναλάβει τά ηνία τών κρατικών ύποθέσε- 

Βιγοπηΐοδ, ΗΙδΐοίΓβ, [ΘΕΗΒ 9], Βηιχβΐΐβδ 1975 (στο έξης: Βρυέννιος), σ. 83, 6-7: 

ήν δεινή τις και λέγειν και πράττειν. 

1. Βρυέννιος, σ. 81, 27-83, 2. Καί συνεχίζει ακάθεκτη (σ. 83, 2-5): 

τίς ή επιβλαβής αυτή φιλοσοφία και άκαιρος μετριοφροσύνη; ΆλΧ εΐ τι έμο'ι 
πείθη, σπεϋσον ώς τάχιστα ταϊς σνμβον?-αϊς πεισθήναι τον βασιλ.έως καί αδελ¬ 

φού και τών πραγμάτων έπιλαβοϋ. 

2. Β. Ηΐΐΐ, ΑΙεχΐοδ I Κοιππβηοδ »ηά ΐΗε πηρεπώ Λνοιηοη, έν: Αΐβχΐοδ I 

Κοπιηβηοδ,... ο.π., σσ. 37-54, έδώ σ. 42. 

3. Βρυέννιος, σ. 85, 22-87, 1 και 89, 1-3- βλ. επίσης Κ. Βαρζός, Ή 

γενεαλογία τών Κομνηνών [Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 20α-β], τ. Ι-ΙΙ, 

Θεσσαλονίκη 1984, I, σσ. 61-62 καί 85. 

4. Βρυέννιος, σσ. 129, 21-131, 26. 

5. Ηί 11, 6.π., σ. 43.'Όπως παρατηρεί ό Μ. Αη§;ο1<1, Βγζ&ηίΐιιβ Επιρϊτβ, 

1025-1204. Α ροΐίΐίο&ΐ όίδίοιγ, έλλ. μετάφρ. Ε. Καργιανιώτη, Ή Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία άπδ τδ 1025 ώς τδ 1204. Μία πολιτική ιστορία, Αθήνα 19972, 

σ. 205, ό Νικηφορίτζης, προκειμένου νά διατηρήσει τήν θέση του στήν έξου¬ 

σία, αναζήτησε πολιτικά ερείσματα στήν ισχυρή οικογένεια τών Κομνηνών, 

μέ άποτέλεσμα, άπδ τήν στιγμή πού πήρε στά χέρια του ό ίδιος τά ηνία τών 
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ων), ό όποιος ασκούσε μεγάλη επιρροή επί τού Μιχαήλ, έπέτυχε νά 

συνάψει γάμο μεταξύ τού γιού της Ισαακιου και τής εξαδελφης τής 

Μαρίας, Ειρήνης τής Αλανής1. Καί δέν ήταν μόνο αυτά. Άμέσως 

μετά τήν άνοδο τού Νικηφόρου Βοτανειάτη στον θρόνο, ή Δαλασ¬ 

σηνή ήταν έτοιμη νά προσαρμοσθεί για μια ακόμη φορά στα νεα πο¬ 

λιτικά δεδομένα. Όπως μάς πληροφορεί ή Κομνηνή, έσπευσε νά^ δη¬ 

μιουργήσει ένα νέο συγγενικό δεσμό μέ τήν οικογένεια τού νέου ηγε¬ 

μόνα, άρραβωνιάζοντας τήν έγγονή της Άννα (;) - τήν κόρη του νε¬ 

κρού Μανουήλ Κομνηνοΰ — μέ τον εγγονο τού αυτοκρατορα . 

Ωστόσο, ή ανάληψη πρωτοβουλιών στον χώρο τής οικογένειας 

καί ή διαμόρφωση στρατηγικής μέ βάση τό οικογενειακό πολίτικο 

συμφέρον, πέρα άπό τήν δυναμικότητα τού χαρακτήρα, σχετίζεται 

καί μέ έναν άκόμη παράγοντα. Πρόκειται για την διπλή ιδιότητα τής 

μητρότητας - χηρείας, γύρω άπό τήν οποία αναπτύσσεται σε μεγά¬ 

λο βαθμό άπό τό β' μισό τού 11ου αιώνα μία ιδιαίτερη ((ιδεολογία». 

Σύμφωνα μέ τήν Μ. ΜυΙΙβΙΙ, τά κείμενα πού σηματοδοτούν τήν άνά- 

πτυξη τής «ιδεολογίας» αύτής στον χώρο τής κομνήνειας αύτοκρα- 

τορικής αυλής ή, καλύτερα, πού άποκαλύπτουν τον χαρακτήρα τής αυ¬ 

λής τού Αλεξίου Κομνηνοΰ, ό όποιος αναλύεται σέ μία τάση ενίσχυ¬ 

σης τού ασκητικού πνεύματος, μέ την αποφασιστική συμβολή τής μη¬ 

τέρας τού ήγεμόνα πού είναι τώρα καλλιεργημένη, γεμάτη σοφία καί 

καλοσύνη, είναι οί δύο βασιλικοί λογοι τού Θεοφύλακτου Αχριόος, ο 

γνωστός προς τον Αλέξιο (1088) καί ό προγενέστερος προς τον πρίγ¬ 

κιπα Κωνσταντίνο Δούκα (1085)3. Άπό τό 1067, οπότε πεθαίνει ό^σύ¬ 

ζυγός της Ιωάννης Κομνηνός, ή Δαλασσηνή ώς χήρα μητέρα άνα- 

κρατικών υποθέσεων, οί γιοί τής Δαλασσηνής νά άναλάβουν τήν εκτέλεση ση¬ 

μαντικών στρατιωτικών έπιχειρήσεων. 

1. Βρυέννιος, σ. 143, 6-13. 

2. Άλεξιάς, II, V, 1, 13-15. Μάλιστα, τήν άνατροφή του παιδιού άνέλα- 

βε ή οικογένεια τών Κομνηνών (Άλ,εξιάς, II, V, 1, 21-23). Βλ. έπισης Βαρζος, 

Γενεαλογία, ο.π. I, σ. 63-64 καί σημ. 12 (όσον άφορα στο όνομα τής κόρης 

τού Μανουήλ Κομνηνοΰ). 

3. ΜυΙΙεΙΙ, ο.π., σ. 365“ πρβλ. επίσης ή ίδια, ΑΙβχίοδ I Κοιηηβηοδ 3ΐκΙ 

ίηιρβπβΐ τεηοννΜ, έν: Νβ\ν ΘοηδίΕηΐΐηεδ. Τΐιβ τΐιγίΐιπι οί ίπιρ€Π&1 Γβηβνκιΐ ίη Βγ- 

ζ&ηΐΐιηη, 4ι'1-131*1 οβηΐϋτϊεδ (Ρ^ροΓδ ίτοηι ΐΐιε Τννεηίγ-δίχΐΗ δριΐη§ δγιηροδίιιιη οί 

ΒγζοηΙΐηε δίικϋοδ, 5ΐ Αηώ·^νδ, Μ&γοΙι 1992), έκδ. Ρ. Μ^όΜΐηο, ΑΙάβΓδΚοΙ 

1994, σσ. 259-267, έδώ σ. 262. 
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λαμβάνει δικαιωματικά την αρχηγία της οικογένειας1, θέτοντας υψη¬ 

λούς πολίτικους στόχους. ΊΙ Κομνηνή μας διαβεβαιώνει, χαρακτηρι¬ 

στικά. ότι ό πατέρας της είχε άνατραφεϊ μέ τά αυστηρά διδάγματα 
της μητέρας του. μέσα σέ έντονα θρησκευτικό περιβάλλον2, ένω ό 
Ι'· ΟιηΙίΐηόοιι αποδίδει στην Δαλασσηνή και την μετέπειτα ένασχό- 

I. Στό Βυζάντιο, ή γυναίκα αμέσως μετά τον θάνατο του συζύγου της 

αναλάμβανε πλήρως την διαχείριση τής οικογενειακής περιουσίας, έχοντας πα¬ 

ράλληλα κάτω από τον απόλυτο έλεγχό της τά παιδιά της, τά όποια όφειλαν 

νά την σέβονται καί νά την ύπακούουν: ενδεικτικά, τον 9°-10° αιώνα, ή χήρα 

μητέρα τής αγίας Μαρίας τής Νέας, όντας αποκλειστικά υπεύθυνη γιά την 

τύχη τής κόρης της - παρότι ή οικογένεια διέθετε δύο μεγαλύτερους γιους 

καί δύο γαμβρούς -, προσεγγίσθηκε άπό τον μέλλοντα γαμβρό της Νικηφόρο, 

προκειμένου νά την πείσει νά τού δώσει την τρίτη κόρη της — την Μαρία — γιά 

σύζυγό του (Βίος καί πολιτεία καί μερική θαυμάτων διήγησις τής μακαρίας καί 

αοιδίμου Μαρίας τής νέας, Αεΐ3 8»ηοΙοηυη, Νον. IV, σσ. 688-705, εδώ παρ. 

2, σ. 692). Γιά τό ζήτημα βλ. Ο. Βιιείςίει*, λΥοιηεη ΐη Βγζαηΐίηε ΐ3\ν δΒοιιΙ 

1100 Α.ϋ., Βγζ&ηΟοη 11 (1936), σσ. 391-416, εδώ σσ. 408 κέξ, Β. ΗΠ1, Ιιη- 

ρβΓΪθ,Ι ινοηιβη Ηηίΐ ΐόε ΐόεο1ο£γ οί Λνοηΐ3ΐιΙιοοό ίη Βίε εΐενεηίό 3ηό ΙννεΙΤίΗ οεη- 

Ιιιτΐβδ, λνοηιβη, ιτιβη &η<1 βιιηιιεΗδ. ΟεηόβΓ ΐη Βγζβηΐϊιηη, έκδ. Ε. ^πιββ, Εοηόοη- 

Νβ'ν ΥογΓ 1997, σσ. 76-99, εδώ σ. 83, ή ίδια, Ιίηρεπδΐ ννοιηεη..., ό.π. (σ. 175, 

σημ. 2), σ. 78, Α. Εαΐοιι, Μώιηεη ΐη ΐΗε ΙήδϋοΓγ οί Βγζ3ηίΐιιιη, στό: I. Κ&ΐ3νΓ6ζοα 

(σέ συνεργασία μέ Α. Ε3Ϊοιι κ.ά.), Βγζαηΐΐηβ \νοιηβη βηό ΐΗεΐΐ' ννοιΊό, Οβπώηό^ε, 

Μβδδ.-Νε-νν Ηβνεη-Εοηόοη 2003, σσ. 23-32, έδώ σ. 27 καί Κ. Νικολάου, Ή 

γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα καί καθημερινός βίος 

στα αγιολογικά κείμενα [ΕΙΕ-ΙΒΕ, Μονογραφίες 6], Αθήνα 2005, σσ. 130 κέξ. 

Πρβλ. επίσης Κ. Νικολάου, Οί γυναίκες στό βίο καί τά έργα τού Θεοφίλου, 

Σύμμεικτα 9/2 (1994) [=Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνοΰ], σσ. 137-151, έδώ σ. 150. 

2. Σημειώνει χαρακτηριστικά ή Κομνηνή, Άλεξιάς, III, V, 1, 40-44: ό 

όε γε αύτοκράτωρ παιδείας εκ νηπίου τυχών αγαθής και προς τάς νουθεσίας τής 
μητρδς εαυτόν άπευθύνων τον τοϋ Θεοϋ φόβον έν στ ερνισά μένος και εγκάρδιον 
εχων εδακνετο ανκυμενος επι τή τής πόλεως προνομή, ήν κατά την είαέλευσιν 
αυτοϋ πάντες πανδημεϊ έπεπόνθεισαν. Ενδεικτικό είναι, επίσης, καί τό γεγονός 

ότι ό Αλέξιος πριν ανελθει στον θρόνο είχε μαζί του στις εκστρατείες του τον 

μοναχό Ίωαννίκιο, ό όποιος τον στήριζε, όχι μόνο σέ πνευματικά ζητήματα, 

άλλα καί σέ στρατιωτικά (Άλεξιάς, I, VII, 5, 60-67 και I, IX, 3, 73-77-Α. 

Κ3ζΗ03η-Α. λνΗαηοη-Ερδΐοΐπ, 01ΐ3ΐι§ε ΐη ΒνζαηΙΐηε ευΐΐατε ΐη ίΐιε εΙενεηΐΗ 

βηΟ ΐΛνβΙΛΙι οεηΐυΐ'ΐβδ, έλλ. μετάφρ. Α. Παππάς-Δ. Τσουγκαράκης, Αλλαγές στό 

βυζαντινό πολιτισμό κατά τον 11° καί 12° αιώνα, Αθήνα 1997, σ. 152), όπως 

επίσης και δυο ακόμη μονάχους, τον Ιγνάτιο καί τον καθηγούμενο τής άγιο- 

ρείτικης μονής Ξενοφώντος Συμεών (Βίος Κυρίλλου, κεφ. 47, 11, σσ. 233-234 

και 460, σημ. 147, όσον αφορά στον πρώτο, καί Βρυέννιος, σσ. 289, 8-14 καί 
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ληση του Αλεξίου μέ τά θρησκευτικά ζητήματα (συζητήσεις μέ 
αιρετικούς)1, πράγμα πού θά του προσδώσει την προσωνυμία — άπό 
συγχρόνους έρευνητές — του ψΐΗΐιις Γβοΐοΐ' τής θεολογίας τής έποχής 
του2. Καί ασφαλώς, τό όλο σκεπτικό τής απόφασης του Αύγούστου 
1081 έδραιώθηκε πάνω στην «ιδεολογία» περί χήρας μητέρας.Έτσι, 
στις αύτοκρατορικές προστάζεις ή βασιλομήτωρ άποκαλεΐται έπισή- 

μως αγία δέσποινα καί περιπόθητος μήτηρ του αύτοκράτορα3, ενώ 
καί στά δεσποινικα διατάγματα ό Αλέξιος φέρει την διπλή ιδιότητα 
του περιπόθητου υίον τής Δαλασσηνής καί βασιλέως*. Έν όλίγοις, 

όπως εχει παρατηρηθεί, ή Δαλασσηνή βρέθηκε την κατάλληλη στιγ¬ 

μή στό κατάλληλο σημείο, έπωφελούμενη άπό την υψηλή ιδεολογική 

αξία τής μητρικής ιδιότητας5. 

Βεβαίως, ή δυναμικότητα τής Δαλασσηνής θεωρείται δεδομένη. 

Ή Κομνηνή φθάνει στό σημ.εΐο νά ίσχυρισθεΐ, υπερβάλλοντας ασφα¬ 

λώς, ότι ό πατέρας της είχε καταντήσει «όργανο» τής μητέρας του 
(καί ώς, οντω γε φάναι, όργανον ήν αυτή βασιλείας, ον βασιλεύς)6 καί 
ότι ή Δαλασσηνή θά μπορούσε νά άναλάβει την διακυβέρνηση οχι μό¬ 

νο του βυζαντινού κράτους, αλλά καί κάθε κράτους τής ύφηλίου7, έπι- 

τρέποντας έτσι σέ συγχρόνους έρευνητές νά διατυπώσουν τολμηρούς 

295, 13 κέξ., όσον άφορά στον δεύτερο). Βλ., τέλος, καί ΜιιΙΙεΙΙ, ό.π. (σ. 176, 

σημ. 3), σ. 391, σημ. 157. 

1. Ρ. ΟΙΐ3ΐ3ΐΐ(1οη, Εδδ3ΐ δΐΐΓ 1β Γε^ηβ ό’ΑΙεχΐδ Ιετ Θοιηηεηε (1081-1118), 

Ρ3τΐδ 1900, σ. 25. 

2. Η.-Ο. ΒεεΕ, ΚΐΓοΙιβ υηό 0ιεο1ο§ΊδοΙιε ΕΐΐεΓ3ίιιι· ΐιη Βγζαηίΐηΐδοΐιβη Κεΐεΐι, 

ΜαηεΗεη 1959, σ. 610. 

3. Βλ. παραπάνω σ. 173, σημ. 2. 

4. Βλ. ενδεικτικά τό δεσποινικόν πιττάκιον τοΰ 1087 (ΜΐΕΙοδΐεΗ-ΜϋΙ- 

Ιεε, ό.π., άρ. XI, σσ. 32-33 = Βρανούση, ό.π., άρ. 47, σ. 333), όποις καί 

την δεσποινικήν πρόσταξιν τοΰ 1089, σέ σχέση μέ τήν μονή Δοχειαρίου (Ν. 

Οΐΐίοηοιηΐόβδ [έκδ.], Αείεδ όε ΟοεΙιεΐατΐοιι [ΑτεΗΐνεδ όε ΓΑόιοδ XIII], Ρ3ΓΪδ 1984, 

άρ. 2, σ. 59). 

5. Ηϊΐΐ, ΙπιρβΓΐβΙ Λνοπιβη..., ό.π. (σ. 179, σημ. 2), σ. 80. Γενικά γιά τήν 

ένίσχυση που προσέφερε στήν θέση τής Δαλασσηνής ή «ιδεολογία» περί χήρας 

μητέρας βλ. ό.π., σσ. 80-82 καί ή ίδια, ο.π. (σ. 184, σημ. 1), σσ. 89 κέξ. 

6. Άλεξιάς, III, VII, 5, 47-48. 

7. Άλεξιάς, III, VII, 2, 16-19: τοσαύτη γάρ ή έμή μάμμη περί τά πράγ¬ 

ματα δεξιοιτάτη καί τάξαι καί καταστήσασθαι πολιτείαν ενμήχανος, ώστε μ/η 
μόνον τήν Ρωμαίων αρχήν διοικεΐν δύνασθαι, αλλά καί πάσαν τήν οπουδήποτε 
βασιλείαν, δπόσην ήλιος έφορο. 
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άφορισμούς σχετικά μέ τίς ικανότητες της τελευταίας. Τό πιο πρόσφα¬ 

το παράδειγμα αποτελεί ή περίπτωση της 0. ΟοηηοΓ, ή όποια στο βι¬ 

βλίο της για τις γυναίκες στο Βυζάντιο δεν παραλείπει νά σημειώσει 
χαρακτηριστικά: «ή Άννα Δαλασσηνή ήταν ή πιο ισχυρή γυναίκα τής 
εποχής της, ίσως ακόμη ισχυρότερη για κάποιο διάστημα καί από 
τον σύζυγό της καί άπό τον γιό της. Καί έπίσης: οί διοικητικές ικα¬ 

νότητες καί ή διάνοιά της την έκαναν την πιο ισχυρή καί μέ επιρροή 
γυναίκα του καιρού της))1. Μάλιστα, ή τελευταία αύτή διαπίστωση 
τής Αμερικανίδας έρευνήτριας δέν αποτελεί παρά «άναμάσημα» των 
ισχυρισμών τής Κομ,νηνής. Άφοΰ πρώτα εξυμνεί τις διανοητικές καί 

τις ρητορικές ακόμη Ικανότητες τής γιαγιάς της2, ή πορφυρογέννητη 
ιστορικός μας διαβεβαιώνει ότι ό πατέρας της σεβόταν τήν Δαλασση¬ 

νή όχι μόνο ώς μητέρα, άλλα καί ως μεγάλο δάσκαλο τής έπιστήμης 
του άρχειν, γνωρίζοντας καλά ότι ή γυναίκα αύτή ξεπερνοΰσε κατά 
πολύ σέ εύφυία καί σύνεση όλους τούς ανθρώπους του καιρού της3. 

Όμως καί γιά τήν ίδια τήν Κομνηνή, ή Δαλασσηνή δέν ξεχώριζε μόνο 
άπό όλες τις γυναίκες, όπως υποστηρίζει ό Θεοφύλακτος Άχρίδος4, 

άλλά καί άπό όλους τούς άνδρες τής έποχής της: αξίωμα μεν ούν μέ- 

γιστον αυτή ον γυναικών μόνον, άλλα και άρρενων καθίστατο και κό¬ 

σμος τής ανθρώπινης φνσεως5. 

Ωστόσο, οι ((περίφημες» ικανότητες τής Δαλασσηνής άμφισβη- 

τοΰνται τελευταία όλο καί πιο συχνά άπό τούς συγχρόνους μελετητές. 

Χαρακτηριστικά, ό Ν. Οίκονομίδης υποστήριξε τό 1976 ότι ό Αλέ¬ 

ξιος ίδρυσε - τουλάχιστον άπό τον Ιούλιο του 10816- τήν θέση του 
λογοθέτου των σεκρέτων (νευραλγικό άξίωμα, υπεύθυνο γιά τον συν¬ 

τονισμό καί έλεγχο των υπηρεσιών τής πολιτικής διοίκησης7), προ- 

1. 0. Οοιιπογ, λνοιηεη οΓ Βγζ3ηίΐαιη, Νβ\ν Ηβνεη-Εοικίοη 2004, σ. 243. 

2. Άλεξιάς, III, VII, 2, 19-3, 27. 

3. Άλεξιάς, III, VII, 5, 48-54. 

4. Θεοφύλακτος, Εις τον Αλέξιον, σ. 239, 15-16: πολ?.αϊ γυναίκες έποί- 

ησαν δνναμιν... συ δε (δηλ. ή [Άννα Δαλασσηνή]) υπέρκεισαι και υπερήρας πάσας. 

5. Άλεξιάς, III, VIII, 2, 64-66. 

6. Τότε άπαντα γιά πρώτη φορά μνεία του αξιώματος σέ άγιορείτικο έγ¬ 

γραφο (Ρ. ΕεΐϊΐβϊΊε-Α. ΟιπΙΙοιι-Ν. 5νοΓοηοδ-ϋ. Ρ3ρ3ε1ΐΓγ3δ3ηΐ[ιου [έκδ.], 

ΑεΙβδ 3ε ΤβΙΙΓΒ, I: Ι>65 ΟΠ£1Π68 3 1204 [Αΐ’θ1ΐίν68 3ε ΓΑΐΗοβ V], Ρ3Γ1δ 1970, άρ. 43). 

7. Βλ. σχετικά Ο Η. ΙύίεΗΙ, ϋη Ιΐ3ΐιΙ ίοηοϋοηη3ΪΓ€ Βνζαηίΐη: 1ε Ιο§οΐΗεΙβ 
“ΐοη δεεΓβΙοη”, ΜέΒη^εδ ΝίεοΙαδ 1ογ§3, Ραπδ 1933, σσ. 217-229, Η. Α1ΐΓ\νεΐ1εΓ, 
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κειμένου νά ένισχυθεΐ ή διοικητική άπειρία τής βασιλομήτορος καί 
έπίσης νά ξεπερασθεΐ ό σκόπελος τώ>ν ελλιπών, άν όχι άνυπάρκτων, 

γραμματικών της γνούσεων (φαίνεται πώς ή ίδια δέν ήταν σέ θέση νά 
γράψει καταλλήλως ούτε ενα μηνολόγημα στά διάφορα κρατικά έγ¬ 

γραφα)1. Ένώ, όμως, ή άποψη αύτή «προσέκρουσε» σύντομα στο «κί¬ 

νημα» άποκατάστασης τής παραμελημένης γυναίκας στο Βυζάντιο, 

τό όποιο έγκαινίασε στις άρχές τής δεκαετίας του ’ΒΟ ή Ά. Λάιου2, τό 
1996 τόσο ό Κ. ΒιΐΓ£Πΐ3ηη όσο καί ή Ε. ΜΜ&πιιιί άμφισβήτησαν τήν 
έγκυρότητα τών όσων άναφέρουν άπό κοινού ό Αλέξιος καί ή Κομνη¬ 

νή, σέ σχέση μέ τήν τρομερή άφοσίωση του πρώτου στήν Δαλασση¬ 

νή, καί κατά συνέπεια τήν ίδια τήν έκταση τών άρμοδιοτήτων πού 
έπικυρώθηκαν στήν βασιλομήτορα. Μάλιστα, τήν άμφισβήτηση αύτή 

ένισχύει καί τό γεγονός ότι κανένα άπό τά σωζόμενα διατάγματα τής 
Δαλασσηνής δέν σχετίζεται μέ υποθέσεις ιδιαίτερης σημασίας3. Άλ¬ 

λωστε, ό ίδιος ό Αλέξιος στό χρνσόβονλλό του δέν παραλείπει νά 

ΒγΖ3Π06 6ί \ά Π16Γ. 1,3 Π13ηηε 3ε £116ΓΓ6, Κ ρθ1ίΐΚ}116 61 Ιβδ Ηΐδώΐΐΐίοπδ Π13ΙΊΐΐΠ1β3 3ε 

Βγζ3ηεε 3υχ νΐΙβ-Χνβ δίεείεδ [ΒίΒΙίοίΗεςαε Β^ηΙίηε-ΕΜβδ 5], Ραήδ 1966, σσ. 

200 κέξ., Κ. Οιιϋίβηίΐ, Εεβ Ιο^οΐΐιείβδ. Εΐα3βδ 3’ΗίδΙοίΐ’ε αόηαηΐδΙχΗΐΙνε 3ε Γειη- 

ρίι-ε Βγζαηίΐη, Κενηε 3εβ Εΐιιόβδ Βγζβηίΐιιεδ 29 (1971), σσ. 5-115, εδώ σσ. 75-84 

και Ν. Οΐΐίοηοιηΐόβδ, Ε’ένοΐαΐϊοη 3ε 1οΓ£3ηίδ3ΐίοη α3ιηΐηΪ3ΐΓ3ΐίνε 3ε Γεπιρΐτε Βγ- 

Ζ3ΐι1ΐη 3ΐι Χίε δίέείε (1025-1118), ΤΓ3ν3ΐιχ εΐ Μειηοΐι-εδ 6 (1976), σσ. 125-152, 

εδώ σσ. 132-133. Πρβλ., τέλος, καί Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 

Ιστορία, τ. ΓΊ (1081-1204), Αθήνα 2001, σσ. 257-258. 

1. Οίΐνοηοιπΐάέδ, ό.π., σ. 132. 

2. Α. Ι,Ηίοιι, ΤΗε Γοίε οΓ Λνοιηεη ίη Βγζ3ηΙΐηε δοεΐείγ, ΙαΗΐΊηιεΗ 3εε Οδϊ.βΓ- 

ΐ’εϊεΐιΐδείιεη Βγζ3ΐι6ηίδΐ11ί 31/1 (1981), σσ. 233-260. Τό άρθρο αύτό υπήρξε θε¬ 

μελιώδες γιά τήν εξέλιξη τής μελέτης τής γυναίκας (§εη3εΓ δίικϋεβ) στό Βυ¬ 

ζάντιο: έθεσε τό ζήτημα τοϋ διαχωρισμού σέ διάφορες περιόδους τής μακραί¬ 

ωνης ιστορικής πορείας τής Βυζαντινής γυναίκας. Πριν άπό τήν Λάιου, ό Φ. 

Κούκουλές, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, χ.τ. χ.χ. (Εκδόσεις Παπαζήση), 

τ. Β', II, σσ. 117-218, τήν δεκαετία τοϋ ’50, είχε άσχοληθεΐ μέ τήν καθημερινή 

ζωή τής Βυζαντινής σέ ολόκληρη τήν διάρκεια τής βυζαντινής περιόδου, χωρίς 

τήν άπαραίτητη όμως επισήμανση τών διαφόρων εξελίξεων καί τομών πού 

παρουσιάζει τό θέμα, άναλόγως μέ τις άντίστοιχες άλλαγές πού έπισυμβαίνουν 

στό κοινωνικοοικονομικό καί πολιτιστικό πεδίο τού Βυζαντίου. 

3. Ε. ΒιΐΓ§ηΐ3ηη, ΕαννγβΓδ 3ΐκ1 ΙεμίδΙαΙοΓδ: 3δρεεΙδ οί Ιανν-ιηβίάιι^ ίη Βίε 
Ιππε οί Αΐβχίοδ I, έν: Αΐβχίοδ I Κοηιηβηοε,... ο.π. (σ. 176, σημ. 3), σσ. 185-198, 

εδώ σ. 186 και Ε. Μ313 ιώ ιιΐ, II ηε ίειπηιε ροίίΐΐςαβ 3’εχεερίίοη 3 Κ Γιη 3α XI6 δίεείβ: 

Αηηε ϋαίΒδδεηε, Ρεηαηεδ εΐ ροανοίε 3εδ ίεηηηεδ 3 Βγζαηεε εΐ εη Οεείάεη): (VI6- 
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υπογραμμίσει την έπιθυμία του οί διάφορες έπιλογές της Δαλασσηνής 

γύρο.) άπό την έπάνδρωση τής κρατικής διοικητικής μηχανής νά είναι 

αναντίρρητες και αμετακίνητες1. Τί σημαίνει αυτό; Ότι ό Αλέξιος μέ 

τον τρόπο αυτό ήθελε νά διασφαλίσει την σταθερότητα - συνοχή του 

διοικητικού συστήμ,ατος και την αποφυγή δυσάρεστων περιπετειών, 

οί όποιες προφανώς φοβόταν ότι θά μπορούσαν νά προκόψουν έξαιτίας 

τής απειρίας τής μητέρας του γύρω άπο τά ζητήματα αυτά. Γιατί, 

άκόμη καί άν ή γηραιά δέσποινα διέθετε κάποια εμπειρία σέ σχέση 

μέ την διαχείριση οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, όπως πι¬ 

στεύει ή Γ. ΟηγΕγκΙ2, ή άσκηση τής πολιτικής έξουσίας ήταν ασφα¬ 

λώς κάτι πολύ διαφορετικό. Έξ άλλου, γιά τον λόγο αυτό - γιά νά 

ένισχύσει την δύσκολη αποστολή της - ό Αλέξιος ίδρυσε την θέση 

του λογοθέτου των σεκρέτων3, ή οποία όμως από την δεκαετία του 

’90 αποκτά άκόμη μεγαλύτερη ισχύ, έμπερικλείοντας τώρα ανώτατες 

δικαστικές αρμοδιότητες μέ ειδικότερο πεδίο δράσης τις υποθέσεις 

φοροδιαφυγής4. Άπο την στιγμή που ό αύτοκράτορας αποφάσισε νά 

λάβει δραστικά μέτρα γιά την έξυγίανση του νομισματικού του συ¬ 

στήματος τό 10925 ή, κατά την Β. Κουταβά-Δεληβοριά6, λίγο πριν 

XI6 δΐθοίβδ), έκδ. 3. ΠβΒεος-Α. ϋίβΓίίβιΐδ-Κ. Γβ .Ταπ-Ι-Μ. δαηβίβη'β, Γΐΐΐβ 

1996, σσ. 103-120. 

1. Άλεξιάς, III, VI, 7, 80-83: άλλα και εϊ τινες προβληθήαονται εις τά 
σέκρετα ή και εις θέματα και διαδεχθήσονται, τιμηθήσονται δε και εν μεγίστοις 
άξιώμασι και μέσοις και έλαχίστοις, έσονται εις τδ έξης αμετακίνητοι και 

άμετ άπτωτοι. 
2. 0*Γΐ3η<1, ό.π. (σ. 176(177], σημ. 6), σ. 191. Ή Γβϊοιι, ό.π., σ. 242, 

θεωρεί ότι ό Αλέξιος έπέλεξε την Δαλασσηνή γιά την θέση του επικεφαλής 

τής εσωτερικής διοίκησης, διότι ακριβώς διέθετε την απαραίτητη εμπειρία σέ 

ζητήματα οικονομικής φύσεως. 

3. Ρ. ΟβυΐΐβΓ, Γβ δγηοάβ άεδ ΒΒοΙιβΓηβδ (ίϊη 1094). Είικίβ ρτοδορο- 

§ι*3ρΙιΐφΐ6, Ββνιιβ άβδ Είικίβδ Βγζ&ηΐίηβδ 29 (1971), σσ. 213-284, εδώ σ. 278. 

4. Ρ. Μ^άδΗηο, Ιηηον&ϊΐοηδ ΐη ^ονβπιιτιεηΐ, έν: ΑΙεχΐοδ I Κοιηηεηοδ,... 

ό.π., σσ. 146-166, έδώ σ. 155. 

5. Μ. Ηβηόγ, Οοΐη&£β »η<1 ηιοηβγ ίη ΐΗε Βνζβηϋΐηε βηιρίΓε, 1081-1261 
[ΌιιιήΒβγΙοπ Ο&ΐίδ δΐιιόίβδ 12], \ν3δ1ώι§Ιοη, ϋΘ 1969, σσ. 39-49, κυρίως σσ. 

40-41, 46 κέξ. 

6. Β. ΚθυΙ&ν3-Ι)6ΐΐνθΓΪ3, Εβδ θ1ΐΐθΙΐ3ΐ3, Ιβδ ρΓθίθθ1ΐ31·&§3 βΐ Β ΓείοΓίηε Πΐο- 

Π613ΪΓ6 3’ΑΙβχΐδ 1 Οοιηηβηβ, Κβνιιε όβ1§6 άβ Νυιηίδΐη^ίί^υθ 141 (1995), σσ. 13-36, 

έδώ σσ. 25-28: βασικό της έπιχείρημα γιά την χρονολόγηση τής νομισματι- 
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τό 1090, ό ρόλος τού λογοθέτου των σεκρέτοιν οφείλε νά άναβαθμι- 

σθεΐ, σέ συνδυασμό ασφαλώς μέ την αντίστοιχη ύποβάθμιση έκείνου 

τής Δαλασσηνής. 

Όσον αφορά στην άποψη του Οίκονομίδη σχετικά μέ την ελ¬ 

λιπή μόρφωση τής Δαλασσηνής, αυτή κάλλιστα θά μπορούσε νά^συν- 

δυασθεΐ μέ τό ίδιο τό κείμενο τής Άλεξιάδος. Είναι πράγματι περίεργο 

τό γεγονός ότι ή πορφυρογέννητη ιστορικός, παρότι αφιερώνει σημαν¬ 

τικό μέρος του τρίτου βιβλίου στήν έξιδανικευμένη περιγραφή τής 

γιαγιάς της, έπισημαίνοντας τά πλεονεκτήματα τού χαρακτήρα της 

(άρετή, έξυπνάδα, έντονη δραστηριότητα), πουθενά δεν κάνει λογο — ό¬ 

πως καί ό Θεοφύλακτος Άχρίδος1— για οποιαδηποτε σχέση τής βα- 

σιλομήτορος μέ τά γράμματα, κοσμικά ή ίερα. Ακόμη και όταν άνα- 

φέρεται στήν ρητορική της δεινότητα2, αυτό γίνεται μόνο καί μόνο 

γιά νά τονισθεί ή περιεκτικότητα τού λόγου της καί όχι γιά νά προ¬ 

βληθεί ή ευγλωττία της. Αντίθετα, ωστόσο, προς τήν γιαγιά της, ή 

Κομνηνή έπιφυλάσσει μία θαυμάσια περιγραφή γιά τήν ένασχόλη- 

ση τής μητέρας της, Ειρήνης Δούκαινας, με τα δυσνόητα στους πολ¬ 

λούς κείμ,ενα τού Μαξίμου τοΰΌμολογητή3, ενώ παραλληλα μάς πλη¬ 

ροφορεί ότι ή αύτοκράτειρα ήταν εκείνη που ώθησε τον γαμβρό της 

Νικηφόρο Βρυέννιο νά συντάξει τήν ιστορία τού Αλεξίου πριν από 

τήν άνοδό του στον θρόνο4. Καί βεβαίως, δέν θά πρέπει νά λησμονη- 

κής μεταρρύθμισης τό αργότερο στά 1089 είναι το γεγονος ότι στις άρχές του 

1090 μαρτυροΰνται γιά πρώτη φορά τά χιγάτα (νομίσματα μεταρρύθμισης). 

Πρβλ., επίσης, Χριστοφιλοπούλου, ό.π., σσ. 374-375. 

1. Άναφέρομαι στο έγκώμιό του γιά τήν Δαλασσηνή, στον γνωστό ^του 

λόγο προς τον Αλέξιο (Θεοφύλακτος, Είς τον Αλέξιον, σ. 237, 16 κέξ.). 

Ωστόσο, σέ ανάλογη άναφορά του στήν πρώην βασίλισσα Μαρία^ τήν Άλανή, 

τήν μητέρα τού μαθητή του, πρίγκιπα Κωνσταντίνου Δούκα, ό αύλικος ρήτο¬ 

ρας έκφράζει τον θαυμασμό του γιά τήν φιλομαθεια τής γυναίκας αυτής, ό¬ 

πως ασφαλώς καί γιά τήν ένασχόλησή της μέ τήν μελέτη τών ιερών κειμέ¬ 

νων (Θεοφύλακτος Άχρίδος, Λόγος είς τον πορφυρογέννητου κυρ Κωνσταν¬ 

τίνον, έκδ. 03ΐιΒ6Γ, ό.π. (σ. 174, σημ. 2), σσ. 177-211 [στο εξής Θεοφύλα¬ 

κτος, Είς τον Κωνσταντίνον], έδώ σ. 191, 15-22). 

2. Βλ. παραπάνω σ. 182, σημ. 2. 

3. Άλεξιάς, V, IX, 3, 57-70. Πρβλ. Κ. Μέντζου-Μεϊμάρη, Βυζαντινή 

αγιολογική βιογραφία. Ή αγιολογική βιογραφία στο Βυζάντιο και ή σημασία 

της στήν πολιτιστική ιστορία τής Ν.Α. Ευρώπης, Αθήνα 2002, σσ. 17-18. 

4. Άλεξιάς, VII, II, 6, 12-16. 
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θεΐ ή πασίγνωστη υπερηφάνεια της Κομνηνής για την ευρύτητα των 

προσωπικών της γνοόσεων στον τομέα της κλασσικής έλληνικής κλη¬ 

ρονομιάς. Κατόπιν τούτων, θά ήταν νομίζω εύλογο νά. υποθέσει κα¬ 

νείς δτι, όταν ό Αλέξιος προέβλεπε στο χρνσόβουλλό του ότι ή έγκυ- 

ρότητα των έγγραφων πού έπρόκειτο νά έκδώσει ή βασιλομήτωρ θά 

διασφαλιζόταν μέ το ιδιόγραφο μηνολόγημα του έκάστοτε λογοθέτου 

των σεκρέτων καί την διά κηρόν σφραγίδα τής ιδίας, ίσως ήθελε νά 

απαλλάξει την μητέρα του από την αντικειμενική δυσκολία τής ιδιο¬ 

χείρου υπογραφής των εγγράφων. 

Άπό την άλλη πλευρά, ή άποψη τής Β. Ηίΐΐ δτι ή έκταση τό¬ 

σο τής έξουσίας δσο καί τής έλευθερίας δράσης τής βασιλομήτορος 

διαπιστώνεται άπό τό γεγονός δτι ή ίδια ήταν σέ θέση νά ματαιώνει 

τις έπιθυμίες του αύτοκράτορα γιου της, είτε πείθοντάς τον ύστερα 

άπό συζήτηση είτε έρμηνεύοντας τά διατάγματά του μέ τέτοιο τρόπο, 

ώστε νά εξυπηρετούνται οί προσωπικές της πολιτικές έπιλογές1, θά 

μπορούσε άσφαλώς νά έχει ισχυρό άντίλογο. Δέν ήταν ή ικανότητά 

της νά πείθει τον αύτοκράτορα ή νά έρμηνεύει κατά την κρίση της 

τις άποφάσεις του αύτό πού την έκανε νά δρά έλεύθερα, άλλά μάλλον 

ή επιλογή τού Αλεξίου νά μην έλθει σέ σύγκρουση μέ την ίδια, κατά 

την προόιμη βασιλεία του, καί δη γιά άσήμαντα ζητήματα, δπως ή 

προώθηση καί ένίσχυση μεμονωμένουν μοναχών καί ολόκληρων μο- 

ναστηριών. Άλλωστε, τό «θεοφιλές» αύτό έργο τής Δαλασσηνής θά 

άντανακλοΰσε εύεργετικά στο πρόσωπο τού αύτοκράτορα, ό όποιος, 

δπως θά διαφανεΐ καί παρακάτω, είχε άπόλυτη άνάγκη άπό την προ¬ 

βολή τής αύτοκρατορικής του «εύσεβείας», καί παράλληλα θά τον έν- 

ίσχυε τον ίδιο πνευματικά2. 

1. ΗίII, Ιπιρεήαί ινοηιβη..., δ.π., σ. 162. Γιά την ακριβώς άντίθετη 

άποψη, ή όποια όμως δέν έδράζεται στήν αμφισβήτηση των «περιφήμων» ικα¬ 

νοτήτων τής Δαλασσηνής, βλ. Α. ϋειηοδίΐιβηοιίδ, Ηίδ ιηοΐΙιεΡδ νοίοο: Απη» ϋ3- 

Κδδεηβ’δ ΐηίΐιιεησβ οη Ηει· δοη, εηιρβΓΟΓ Αΐβχίοδ I Κοηιηεηοδ (1081-1118), Βυζαν¬ 

τινός Δόμος 16, (2007-2008), σσ. 231-239. 

2. Ό ίδιος ό Αλέξιος στο χρνσόβουλλό του γιά τον όσιο Χριστόδουλο 

Λατρηνό — του 1087 — (ΜίΜοδΐοΗ-ΜαΙΙει*, ό.π., άρ. VIII, σ. 26 = Βρανού- 

ση, ό.π., άρ. 5, σ. 44) παραδέχεται ότι ό βασικός λόγος τής έκ μέρους του εξ¬ 

ασφάλισης — μέ δωρεές — των απαραιτήτων πόρων γιά την άνετη λειτουργία 

των μοναστήριών είναι οί απερίσπαστες προσευχές τών μοναχών υπέρ τής σω¬ 

τηρίας τής ψυχής του αύτοκράτορα-δωρητή (αλλλ όπως αν εξ αυτών [τών 
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Άν δεχθούμε τις απόψεις τών Οίκονομίδη, Βιιι·§ΐϊΐ3Τΐη καί ΜηΙη- 

πιιιΐ, τότε άναγκαστικά θά πρέπει νά καταλήξουμε στο συμπέρασμα 

δτι ό Αλέξιος έπέλεξε νά μοιρασθεΐ τήν εξουσία του μέ τήν μοναχή 

βασιλομήτορα μόνο καί μ.όνο έπειδή τής είχε τυφλή έμπιστοσύνη, ή 

οποία άπέρρεε άπό τήν άπολύτως ιδανική σχέση ανάμεσα στήν στορ¬ 

γική μητέρα καί τον υπάκουο γιό. Άλλωστε, τό ένδεχόμενο αύτό θά 

έξηγοΰσε, νομίζω, σέ κάποιο βαθμό τήν άδιαφορία τού νέου αύτοκρά¬ 

τορα γιά τον άρνητικό άντίκτυπο πού άσφαλώς θά προκάλεσε ή ένέρ- 

γειά του αύτή στήν κοινή γνώμη τής Κωνσταντινούπολης· τό κοινό 

αύτό άποτελοΰσε μέρος τού εύρυτέρου βυζαντινού, τό όποιο διακατεί¬ 

χε διαχρονικά ένα ίδιάζον «άντιφεμινιστικό» πνεύμα1. Είναι ενδεικτι¬ 

κό δτι ή Κομνηνή, μέ έμφανή διάθεση γιά άμεροληψία, άναγνωρίζει 

δτι ό άναγνώστης της θά μπορούσε νά άποδοκιμάσει τήν όλη ρύθμι¬ 

ση μέ τό επιχείρημα δτι ό αύτοκράτορας έμπιστεύθηκε ολόκληρη 

τήν πολιτική έξουσία στον γυναικωνίτη (και ίσως μέν αν τις ένταν- 

θα γενόμενος καταμέμψοιτο την οικονομίαν ως γυναικωνίτιδι κατα- 

πιστενσαντος τονμοϋ πατρός την τής βασιλείας διοίκησιν)2. Άλλά 

καί ό Αλέξιος φαίνεται δτι άντιλαμβανόταν πώς οί ένέργειές του θά 

προκαλοΰσαν τό κοινό αίσθημα, πράγμα πού τον έκανε νά επανα¬ 

λαμβάνει συνεχώς στο χρνσόβονλ,λό του δτι κάθε πρόσταγμα τής γη- 

ραιάς δεσποίνης θά είναι σάν νά έξήλθε άπό τό στόμα τού ίδιου, τού 

αντοκράτορος τών Ψυιμαίων. Σύμφωνα, μάλιστα, μέ τήν Β. ΗΐΠ, ή 

Κομνηνή, προκειμένου νά μετριάσει τις εύθύνες τού Αλεξίου, σχε- 

ίι' 

προσφορών] άποτρέφοιντο οί έν τοϊς ναοΐς αυτών προκαθήμενοι μονάχοι και 
τών άναγκαίων άνενόεώς έχοντες προθυμότερου τον ασκητικόν θέωσι δίαυλον, 

και υπέρ τοϋ κόσμον παντός και της βασιλείας ημών θερμοτέρας τας προ; 

θεόν έντενξεις ποιοΐντο, όποιον δη και τα νϋν τελείται παρά της ήμετέρας 
θεοσεβείας καί γαληνότητος). 

1. Γιά τον «αντιφεμινισμό») στο Βυζάντιο βλ. .1. Οϊ*θδ(ΙίίΙίβΓδ άε ΜδΙοιίδ. 

Γη Γοιππκ: <ΐ3Γΐδ Γίίίπρΐπ' ΙηοΗΠίπι, ΗίδΙοϊτο πιοικΙιηΙο (Ιο 13 Γοηιπι»·, τ. III, 1*31)8 

1967, σσ. 11-43, εδώ σσ. 18-20, (λ Μπη^υ, Βνζίΐπΐίιιιη. ΤΙιβ βϊηρίτβ οΓ \<\ν 

Ηοπκ:, έλλ. μετάφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Βυζάντιο. ΊΙ Αυτοκρατορία τής Νέας 

Ρώμης, Αθήνα 19902, σ. 267, (λ ΟαΙαίΗτίοίοιι, ΙΙοΙγ ινοιηβπ ηιη! «ίΙοΙκικ: Λδ- 

|Μκ:Ιδ οΓ Βγζ3ΐιΙϊη<ί οοηοορίίοιίδ οί’^ίκΙιτ, Ιίχζβιιΐίικ* »ιι<1 Μυ<Ι(τη (άΐΐοΐι 8|ι«Ιν·*9 

(1984/5), σσ. 55-94, εδώ σσ. 66-68 καί Μαμαγκάκης, Γυναίκα..., ό.π., κεφ. 

2, Λ και Β. ΙΙρβλ. έπίσης Β«οΚ, ό.π. (σ. 172, σημ. 5). σσ. 78-8(1. 

2. Άλεξιάς, III, VII, 2, 11-13. Πρβλ. και VII, 1, 1-7. 



188 Διονυσίου Ά. Μαμαγκάκη 

τικά μέ τον πρωτοφανή ρόλο τής Δαλασσηνής στην δημοσία ζωή 
τής αυτοκρατορίας, προσπαθεί νά μεταθέσει την γιαγιά της άπό τις 
τάξεις των απλών γυναικών στις τάξεις τώ»ν ιερών προσώπων. Έτσι, 
πρώτα άπό ολα ή βασιλομήτωρ παρουσιάζεται περισσότερο ώς ή 
άφοσιωμένη στο καθήκον της μητέρα του αύτοκράτορα, παρά ώς 
γυναίκα μέ δύναμη καί εξουσία.· είναι τό μόνο πρωταγωνιστικό πρό¬ 

σωπο τής Άλεξιάδος πού δεν περιγράφεται φυσιογνωμικά. Δεύτε¬ 

ρον, σκιαγραφεΐται, όπως είδαμε καί πιο πάνω, ώς φαινόμενο, ώς 
μοναδικός άνθρωπος πού παρεκκλίνει άπό τις γνωστές κατηγορίες 
των άνδρών καί των γυναικών, δπως αύτές γίνονταν άντιληπτές άπό 
τούς συγχρόνους Βυζαντινούς. Καί τρίτον, τοποθετείται στο βάθρο 
τής αγιότητας, διαχωριζόμενη άπό τούς άλλους άνθρώπους· παρου¬ 

σιάζεται νά φέρει δλα τά τυπικά στοιχεία πού χαρακτηρίζουν μία 
< / ι αγία . 

Όπως έχω υποστηρίξει άλλου2, άκριβώς γιά τον ίδιο αυτό λό¬ 

γο (τον μετριασμό του άντικτύπου τής κοινο^νικοπολιτικά παρεκκλί- 

νουσας συμπεριφοράς τής γιαγιάς της) ή Κομνηνή, παρά την ιδιαί¬ 

τερη προσοχή πού δείχνει στήν περιγραφή των προσώπων τής ιστο¬ 

ρίας της, πρωταγωνιστικών καί μή3, έσκεμμένα παραλείπει νά άνα- 

φερθεΐ στήν μοναχική ιδιότητα τής Δαλασσηνής. Μία γυναίκα μονα¬ 

χή θά οφείλε, σύμφωνα μέ τούς μοναστικούς κανόνες4, νά είναι περι¬ 

ορισμένη σέ κάποιο γυναικείο μοναστήρι μακριά άπό τά βλέμματα 
των άνθρώπων του κόσμου, έπιζητώντας τό θειο έλεος, καί άσφαλώς 
νά άπέχει άπό κάθε κοσμική δραστηριότητα καί δή άπό τήν άσκηση 
τής κρατικής έξουσίας. Μάλιστα, ώς προς αυτό, τά λεγάμενα του Ζω- 

1. Ηΐΐΐ, Α νΐικΙίοΒίίοη..., δ.π., σσ. 49-50 καί ή ίδια, Ιΐϊίρεή&Ι \νοπΊβη..., 

δ.π., σσ. 193-194. Πρβλ. επίσης ή ίδια, δ.π. (σ. 180, σημ. 1), σ. 90. 

2. Μαμαγκάκης, Γυναίκα..., δ.π., κεφ. 5, Β. 

3. "Οπως παρατηρεί ή Οοππογ, δ.π., σ. 249, ή περιγραφική ικανότητα 

τής Κομνηνής έχει ώς άφετηρία της τόσο τήν παρατηρητική της φύση όσο 

καί τήν ενασχόλησή της μέ τήν αρχαία γραμματεία (λογοτεχνία, ρητορική, φι¬ 

λοσοφία). Πρβλ. Ηΐ 11, Ιιηρβπ^Ι λνοιπεη..., ο.π., σ. 189. 

4. Βλ. Τυπικόν της σεβάσμιας μονής της υπέρ αγίας Θεοτόκου τής Κε- 

χαριτωμένης τής έκ βάθρων νεουργηθείσης και συστάσης παρά τής ενσεβε- 

στάτης αύγούστης κυράς Ειρήνης τής Δουκαίνης κατά τήν αυτής πρόσταξιν 
καϊ γνώμην υφηγηθεν τε καί έκτεθέν, έκδ. Ρ. Ο^αΐΐβΓ, Γβ ϊγρΐΐωη άε Ιά ΤΙιεοΙο- 

Βκ ΚεούδΓΪΙδηιέηβ, Κενιιε 3 65 Κίικίεδ Βνζ&ηΗηεδ 43 (1985), σσ. 5-165, κεφ. 17. 
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ναρά είναι, νομίζω, πέρα άπό άποκαλυπτικά: ή δε μήτηρ τούτων [των 
Κομνηνών], παρασήμων μή μετασχοϋσα βασιλικών διά το ένδυμα το 

μοναχικόν μήτε μην ευφημίας και αναρρήσεις, μόνου μετείχε τον τής 

βασιλείας ονόματος, αυτή δε τήν των πραγμάτων πάσαν διοίκησιν 

άνεζώσατο1. Επομένως, άν τό μοναχικό σχήμα εμπόδιζε τήν τυπική 
άπόκτηση του βασιλικού άξιώματος άπό τήν Δαλασσηνή, τότε άντι- 

λαμβάνεται κανείς τί θά προκαλοΰσε στήν κοινωνία τής βυζαντινής 
πρωτεύουσας ή εικόνα μίας γυναίκας στήν κορυφή τής κρατικής μη¬ 

χανής καί έξουσίας — έστω καί άν έπρόκειτο γιά τήν χήρα μητέρα 
του αύτοκράτορα — καί δή μίας ρασοφόρου γυναίκας. 

Παρά ταΰτα ομο^ς, κατά τήν γνοόμη μου, δέν φαίνεται καθόλου 
πιθανό νά ήταν ή άφοσίωση του Αλεξίου προς τήν μητέρα του τό 
βασικό κίνητρο πού ώθησε τον νέο ήγεμόνα στήν λήψη μίας τόσο 
τολμηρής άπόφασης. Έξ άλλου, πίσω άπό τις έσκεμμένα βαρύγδουπες 
έκφράσεις του ίδιου τού Αλεξίου, δπως καί τής κόρης του, κρύβεται 
μία δχι καί τόσο ιδανική σχέση μεταξύ μητέρας καί γιου. Είναι βέ¬ 

βαιο δτι ή έπιλογή του Αλεξίου νά νυμφευθεΐ τό 1078 τήν Ειρήνη 
Δούκαινα2, τήν έγγονή τού καίσαρα Ιωάννη Δούκα, θά έξόργισε τήν 
Δαλασσηνή, μία γυναίκα πού δέν έπαψε ποτέ νά τρέφει μίσος γιά 
τήν οικογένεια των Δουκών3, τήν όποια θεωρούσε υπεύθυνη γιά τήν 
δυναστική άλλαγή τού 1059. Μάλιστα, αύτός ήταν καί ό λόγος πού 
τήν έκανε νά έπιχειρήσει, άμέσως μετά τήν άνοδο στον θρόνο τού 
γιοΰ της, νά διαλύσει τήν «μισητή» ένωση μέ τούς Δούκες, πράγμα 
πού είχε ώς κατάληξη τήν παραίτηση τού πατριάρχη Κοσμά άπό τό 
άνώτατο έκκλησιαστικό του άξίωμα (προς όφελος τού έμπιστου της 
Εύστρατίου Γαρίδά)4. Καί έπιπλέον, ήταν τέτοιο τό πλήγμα πού δέ¬ 

χθηκαν τά σχέδιά της μέ τον γάμο τού Αλεξίου, πού δπως παρατηρεί 

1. Ζωναράς, XVIII, 21, 6 (III, σ. 731, 15-18). 

2. Βρυέννιος, σ. 221, 10-223, 13. 

3. Άλεξιάς, III, II, 1, 76-77: αλλά τήν τής μητρος των Κομνηνών άπρο- 

φάσιστον κατ' αυτών [των Δουκών] μήνιν έκ μακροϋ γινώσκοντες περιδεείς 
ήσαν νποπτεύοντες αυτήν. 

4. Άλεξιάς, III, II, 7 και Ζο^ναράς, XVIII, 21, 21 (III, σ. 734, 1-7). 

Βλ. επίσης V. Οπιπιβΐ, Γβδ Γ6§β8ί£5 3οδ 30ΐ6δ άιι Ραΐτΐ&τοΙι&Ι 3β Εοηδΐ3πίΐπορ1β, 

τ. I: Ι,βδ &οΐ65 3εβ ΡαίηίίΓοΗβδ, τευχ. III: Ββδ Γ6£65ϊ63 (Ιβ 1043 ά 1206, Ρ&ιΐδ 

1947, άρ. 920 (σχετικά μέ τήν παραίτηση του πατριάρχη Κοσμά). 
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ή Γ. ΟβγΙ&ικΙ ή Δαλασσηνή φαίνεται νά προτιμούσε στον θρόνο τό 

ζεύγος του Ίσαακίου Κομνηνοΰ και της Γε<»ργιανής συζύγου του1. 

Όμως και άπό την πλευρά του Αλεξίου τά πράγματα δεν μοιά¬ 

ζουν και πολύ διαφορετικά. Τόσο ή έδραίωση της θέσης του στην 

έξουσία, σέ συνδυασμό μέ την βελτίωση της εξωτερικής κατάστασης 

του κράτους, όσο και τό ολοένα διογκούμενο δεσποτικό πνεύμα τής 

βασιλομήτορος, σέ συνδυασμό μέ την συνεχώς αύξανόμενη άντιδη- 

μοτικότητά της, προφανώς λόγω τών επιλογών της στον ευαίσθη¬ 

το τομέα τής δημοσιονομικής πολιτικής2, έκαναν τόν Αλέξιο νά αι¬ 

σθάνεται όλο και μεγαλύτερη δυσφορία. Ήχθετο μεν ούν δ βασιλεύς 

ώς εν μόνφ σχεδόν τής βασιλείας άπολανων όνόματι, σημειώνει χα¬ 

ρακτηριστικά ό Ζωναράς3. Μάλιστα, ό ίδιος συγγραφέας μάς πλη¬ 

ροφορεί ότι ή Δαλασσηνή, άντιλαμβανόμενη πλήρως την δύσκολη θέ¬ 

ση στην οποία είχε περιέλθει, αποφάσισε νά παραιτηθεί άπό τά υψηλά 

της καθήκοντα πριν προλάβει ό γιός της νά την καθαιρέσει4. Άν καί 

δέν γνωρίζουμε πότε άκριβώς συνέβη τό παραπάνω γεγονός, υπάρχουν 

κάποιες ενδείξεις γιά την άλλαγή στάσης τού Αλεξίου άπέναντι στην 

«περιπόθητη» μητέρα του. Κατ’ άρχάς, ήδη άπό τό 1088, στον γνω¬ 

στό λόγο τού Θεοφυλάκτου Άχρίδος προς τόν αύτοκράτορα, τό σχήμα 

«δύο σέ ένα» (δυαρχία), όπως είδαμε καί παραπάνω, έπιφυλάσσεται 

πλέον γιά τούς δύο άδελφούς Κομνηνούς, οί όποιοι παραλληλίζονται 

μέ τούς δύο φωστήρες του ουρανού5. Ωστόσο, τό 1089 γιά πρώτη 

φορά, σέ έγγραφο τής μονής Δοχειαρίου6, έμφανίζεται ό Αλέξιος νά 

άποδοκιμάζει την γενναιοδωρία τής Δαλασσηνής προς τό μοναστήρι 

τού Άθω, ενώ άπό τό 1090-91 καί έξής, όπως παρατηρεί ή Μ. Μιιΐ- 

ΙβΙΙ, ό ίδιος παρουσιάζεται νά μη μοιράζεται μέ κανέναν την έξουσία 

1. Οατίζακί, ό.π., σ. 189. 

2. Ζωναράς, XVIII, 24, 8 (III, σ. 746, 2-4): τήν διοίκησιν [ή Δαλασ¬ 

σηνή], μέχρι πολλοϋ ταντην μετεχειρίζετο, δθεν και τα προς κάκωσιν τών 

υπηκόων τότε γινόμενα εκείνη οί πλείονες έπεγράψοντο. 

3. Ζωναράς, XVIII, 24, 9 (III, σ. 746, 4-6). 

4. Ζωναράς, XVIII, 24, 10 (III, σ. 746, 7-10): έπει δ*εκείνη σννήκεν 
άχθόμενον τόν υιόν, πτοηθεϊσα μη βιασθείη και άθέλητον δόξη ποιήσασθαι την 
μετάστασιν, παρακεχωρήκει πάντων τώ υίώ τε και αντοκρατορι και τών βασι¬ 

λείων νπανεχώρησε. 

5. Βλ. παραπάνω σ. 176, σημ. 2. 

6. Έγγραφο άρ. 2, έκδ. Ο&οηοπιϊίΐβδ, ό.π,., σσ. 54-59. 
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του· είναι ένδεικτικό έπίσης ότι την ίδια αυτή περίοδο στην συλλο¬ 

γή τών επιγραμμάτων τού Νικολάου Καλλικλή η έμφαση στις οικο¬ 

γενειακές αξίες — τών Κομνηνών — δεν δίνεται πλέον μεσω τής μη¬ 

τρότητας1. Καί βέβαια, τελευταία μνεία γιά λήψη απόφασης έκ μέ¬ 

ρους τής βασιλομήτορος έχουμε τό 1095: έστειλε τόν δρονγγάριο τού 

στόλου Ευστάθιο Κυμινειανό νά μεταφέρει στήν Κωνσταντινούπολη 

τόν στασιαστή Νικηφόρο Διογένη2. 

’Άν όμως ό Αλέξιος δέν ήταν ό άφοσιωμένος γιός πού μάς πα¬ 

ρουσιάζουν οί φίλα προσκείμενες σ’αυτόν πηγές καί ή Δαλασσηνή δέν 

είχε τις διοικητικές Ικανότητες πού τής αποδίδει κυρίους ή Κομνηνή, 

τότε πώς θά μπορούσε νά έρμηνευθεί ή αύτοκρατορική απόφαση τού 

Αύγούστου τού 1081, ή οποία σύμφωνα με την Λλεξιαδα αποτελού¬ 

σε έκπλήρωση ένός μυστικού σχεδίου3, τό οποίο συνέλαβε ό νέος αύτο- 

κράτορας αμέσως μετά τήν ένθρόνισή του; Γιατί έπέλεξε για την άπο- 

λύτως έμπιστευτική θέση τού επικεφαλής τής έσωτερικής διοίκησης 

τήν Δαλασσηνή, άπό τήν στιγμή που θα μπορούσε να τοποθετήσει 

στήν θέση αύτή τόν άδελφό του’ΐσαακιο Κομνηνο; Αλλωστε, ο Ισαα- 

κιος ήταν τό ίδιο έμπιστος μέ τήν βασιλομήτορα4 καί επιπλέον διέ¬ 

θετε άνάλογες μέ τόν άδελφό του ικανότητες. Είναι ένδεικτικό ότι, 

όταν ό Αλέξιος έσπευσε νά εκστρατεύσει κατά τού Ροβέρτου Γυϊσκάρ- 

δου, άφησε πίσω του τόσο τήν μητέρα του όσο καί τόν άδελφό του, 

ούτως ώστε νά έπιλαμβάνονται άπό κοινού τόίν διαφόρων κρατικών 

ζητημάτων, άλλά καί νά εξασφαλίσει ό τελευταίος τήν άπρόσκοπτη 

1. ΜιιΙΙεΙΙ, ό.π. (σ. 176, σημ. 3), σ. 387. 

2. Άλεξιάς, X, IV, 5, 63-67. Ή Δαλασσηνή θά πεθάνει πιθανότατα στήν 

μονή τοΰ Χριστού Παντεπόπτη (Ζωναράς, XVIII, 24, 10-11 [III, σ. 746, 10- 

14]), τήν όποια είχε ιδρύσει ή ίδια πριν το 1087 (Βαρζος, ό.π., σ. 56, σημ. 

39), τήν I7) Νοεμβρίου μεταξύ τοΰ 1100 καί τοΰ 1102 (Ρ. ΟαιιΐίβΓ, Γ’ούΐΐιι- 

3ΪΓ6 (1υ ΙγρΚοιι <1ιι ΡβηΙοοΓβΙΟΓ, Κενιιε 065 Είικίβδ Βνζ^ηΐΐιιβδ 27 (1969), σσ. 235- 

262, εδώ σσ. 244-245* πρβλ. έπίσης Ό.-1). Ρ3ρ3ε1ΐΓ;γ5δ3ηΐ1ιοιι, Γα ώιΐε άε 

Κ πιοτί <1υ δε1>35ΐ00Γ3ΐ0Γ Ιδ33ε Οοιπηεηε, ίτ6Γ6 (ΓΑΙβχϊδ 16Γ, βί 6ε ηιιείφιιεδ βνβηε- 

πιεηΐδ εοηΙεηιροΓ3Ϊηδ, Κενιιε <1βδ ΕίικΙεδ Βγζ3η0ηεδ 21 (1963), σσ. 250-255, εδώ 

σσ. 252-253, 255). 

3. Άλεξιάς, III, VI, 3, 37-39: εις φως ήδη και εργον τό τής ψυχής έν- 

νόημα έξ άγιον τήν αύτοκράτορα διοίκησιν τή μητρϊ και μόνη άπεκληρώσατο και 
διά χρυσοβονλλου λόγον τά βεβονλενμένα εις προνπτον πασι κατέστησεν. 

4. Άλεξιάς, III, II, 2, 92-1. 
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έφαρμογή των βασιλικών αποφάσεων. Μάλιστα, ή συνεισφορά του 

Ίσαακίου, για παράδειγμα, στην εξεύρεση χρημάτων για την συνέχιση 

του κρίσιμου πολέμου κατά των Νορμανδών, μέσω της εκποίησης 

παλαιών εκκλησιαστικών κειμηλίων, ήταν καθοριστική1. 

Ή Β. Ηΐΐΐ2 θεωρεί οτι αυτό που οδήγησε τον Αλέξιο νά έμπι- 

στευθεΐ τις έσωτερικές υποθέσεις του κράτους στην Δαλασσηνή ήταν 

ή ανάγκη, κατά τά πρώτα χρόνια της βασιλείας του, γιά έδραίωση 

τής νέας δυναστείας στην αύτοκρατορική έξουσία, την όποια μπορού¬ 

σε νά έξυπηρετήσει ή ίδια μέ τον καλύτερο τρόπο. Καί αυτό, έπειδή 

διέθετε, σύμφωνα μέ τον Θεοφύλακτο Άχρίδος3, το χάρισμ,α νά δια¬ 

μορφώνει συνεκτικούς δεσμούς άνάμεσα στούς διαφόρους έπιμέρους 

κλάδους (τόσο τούς έξ αίματος όσο καί τούς εξ αγχιστείας) τής οικο¬ 

γένειας τών Κομνηνών στην διευρυμένη της διάσταση καί επομένως 

νά ενοποιεί τά μεγάλα οικογενειακά συμφέροντα. Ωστόσο, άν λάβει 

κανείς υπόψη του τον καθοριστικό ρόλο τών Δουκών στο πραξικόπη¬ 

μα τού 1081, αλλά καί την πολιτικά άσύμφορη στάση τής Δαλασση- 

νής απέναντι τους, τότε αντιλαμβάνεται ότι ή άποψη Ηΐΐΐ δεν λύνει τό 

πρόβλημα. Άλλου4 έχω έκφράσει την γνώμη ότι εκείνο πού θά μπο¬ 

ρούσε νά υποθέσει κανείς είναι ότι ό Αλέξιος παρέδωσε ένα μέρος τής 

δικής του εξουσίας στην μητέρα του ώς άντάλλαγμα γιά τις πολύτι¬ 

μες υπηρεσίες της στην υπόθεση τού πραξικοπήματος, στην βάση 

ίσως κάποιας συμφωνίας μεταξύ μητέρας καί γιού/γιών, άνάλογης μέ 

έκείνη πού είχε προηγηθεΐ άνάμεσα στην θετή μητέρα τού Αλεξίου 

Μαρία τήν Άλανή καί τούς άδελφούς Κομνηνούς5. Άλλωστε, ό ίδιος 

ό Αλέξιος στο χρνσόβονλλό του, αφού πρώτα εξυμνήσει τήν μητρική 

στοργή, θά άναγνωρίσει ξεκάθαρα ότι πάνω από όλα εκείνο πού τον 

οδήγησε στον θρόνο ήταν οί συνεχείς προσευχές τής μητέρας του 

προς τον Θεό (καί τό δη μείζον, ότι αί αυτής εύχαϊ τον πάντα χρόνον 

πληθυνόμεναι εις τά ώτα κυρίου είσέδυσαν καί εις τάδε τό ϋψος τής 

1. Ά. Γλαβίνας, Ή επί Αλεξίου Κομνηνου (1081-1118) περί ιερών 

σκευών, κειμηλίων καί αγίων εικόνων έρις (1081-1095) [Βυζαντινά Κείμενα καί 

Μελέται 6], Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 54 κέξ. 

2. ΗΐΙΙ, ΑοΙϊοπδ δρε&Ιν Ιοικίετ..., 6.π., σ. 52. 

3. Θεοφύλακτος, Εις τον Αλέξιον, σσ. 237, 23-239, 5. 

4. Μαμαγκάκης, Γυναίκα..., ο.π., κεφ. 5, Β. 

5. Άλεξιάς, II, II, 3. 
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βασιλείας ημάς άνήγαγον)1, υπονοώντας έτσι τήν μεγάλη υποχρέωση 

πού είχε απέναντι της. Καί φυσικά δεν ήταν μόνο αυτές. 

Σύμφωνα μέ τήν Κομνηνή, ή γιαγιά της διαδραμάτισε, άν όχι 

πρωταγωνιστικό, οπωσδήποτε όμο^ς κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο 

στον σχεδιασμό τών κινήσεων τών γιων της γιά τήν κατάληψη τής 

έξουσίας, τήν άνοιξη (;) τού 1081, συμμετέχοντας άπαραιτήτως σέ 

κάθε έπιτελική οικογενειακή σύσκεψη. Κατ’ άρχάς, προτού ακόμη 

εκδηλωθεί τό πραξικόπημα, αμέσως μόλις ό Ίσαάκιος καί ό Αλέξιος 

άντιλήφθηκαν τον κίνδυνο στον όποιο βρίσκονταν, έξαιτίας τού μί¬ 

σους πού έτρεφαν απέναντι τους ορισμένοι άνθρο^ποι τής αύλής τού 

Βοτανειάτη, έκαναν πολλές συσκέψεις μέ τήν μητέρα τους, προκει- 

μένου νά βρουν τό αποτελεσματικότερο σχέδιο αντιμετώπισης τής 

κατάστασης2. Μάλιστα, όταν αποφάσισαν νά έμπλέξουν στήν υπό¬ 

θεση καί τήν αύτοκράτειρα Μαρία τήν Άλανή, ή Δαλασσηνή ήταν 

αυτή πού «δασκάλεψε» τον Ίσαάκιο γιά τό πώς έπρεπε νά χειρισθεί 

τήν βασίλισσα3. Αλλά καί όταν κάποιος αύλικός άλανικής καταγω¬ 

γής άποκάλυψε στον Αλέξιο τά σχέδια τών εχθρών του, εκείνος τον 

οδήγησε μπροστά στον αδελφό καί τήν μητέρα του, έτσι ώστε νά 

ληφθοΰν άπό κοινού άποφάσεις4. Άν όμως στις παραπάνω περιπτώ¬ 

σεις ή Δαλασσηνή είχε πολύ ένεργό συμμετοχή, τήν στιγμή τής εκ¬ 

δήλωσης τής στάσης ό ρόλος της ήταν άναμφίβολα πρωταγωνιστι¬ 

κός, λειτουργώντας ούσιαστικά ώς αρχηγός τών Κομνηνών: συνέλα¬ 

βε τό σχέδιο διαφυγής τής οικογένειας της άπό τό μέγαρό της τήν 

πιο κατάλληλη στιγμή καί παράλληλα έπέτυχε νά λάβει έγγυήσεις 

γιά τήν ασφάλεια τών άμάχων μελών τού οίκου της άπό τον ίδιο τον 

αύτοκράτορα5. 

Παρά ταΰτα, ό Αλέξιος μέ τήν απόφαση τού Αύγούστου 1081 

1. Άλεξιάς, III, VI, 4, 54-57. Ανάλογα είναι καί τά όσα ισχυρίζεται, ό 

Θεοφύλακτος, Εις τον Αλέξιον, σ. 239, 6-8: εκείνης τά χρυσά δάκρυα τήν 
αδακρυν νμΐν δίδωσι νίκην... εκείνης οί πάννυχοι στεναγμοί τάς τής χαράς έκ- 

βοήσεις καί τά επινίκια άσματα... εκείνη σε, βασιλεύ, τροπαίω τώ κατά Σκν- 

θών εστεφάνωσε. 

2. Άλεξιάς, II, I, 6. 

3. Άλεξιάς, II, II, 2. Πρβλ. επίσης ϋ. διηχίόο, λΥοιηβη 35 οιιΐδίόβΐ'δ, λ¥ο- 

ΓΠ6Π, ιηεη αηά ευηιιοΐΐδ..., ο.π. (σ. 180, σημ. 1), σσ. 149-167, έδώ σσ. 158-159. 

4. Άλεξιάς, II, IV, 5. 

5. Άλεξιάς, II, V. 
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δεν εξασφάλιζε απλώς στην μητέρα του ένα μερίδιο άπδ την βασι¬ 

λική εξουσία, καλύπτοντας την μάλιστα σέ απόλυτο βαθμό μέ την 

έπίσημη υπογράμμιση του άνευθύνου τής θέσης της. Μέ την Δαλασ- 

σηνή στην προμετωπίδα τής κυβέρνησής του, ό νέος αύτοκράτορας 

έπεδίο^κε νά έξωραίσει την δημόσια εικόνα του. Και τούτο, επειδή ή 

εικόνα του Αλεξίου είχε πληγωθεί πολύ σοβαρά, τόσο άπό τήν πρω¬ 

τοφανή συμπεριφορά των στρατιωτών του μέ τήν είσοδό τους στήν 

Κωνσταντινούπολη (κατά τον Ζωναρά, άπό τά έκτροπα του άτάκτου 

αύτοΰ στρατού εις βάρος πολιτών καί εκκλησιών δέν έλειψε ούτε 

ή αιματοχυσία)1 δσο καί άπό τίς φήμες γιά διατήρηση ερωτικής σχέ¬ 

σης ανάμεσα στον ίδιο καί τήν Μαρία τήν Άλανή, ή οποία πράγμα¬ 

τι, σέ αντίθεση μέ τήν Ειρήνη, τον άκολούθησε αμέσως μετά τήν 

στέψη του στό παλάτι του Βουκολέοντα2. Είναι ενδεικτικό ότι ή γη- 

ραιά βασιλομήτωρ χρησιμοποίησε τό κύρος που τής έδινε ή μοναχι¬ 

κή ιδιότητα καί ή χηρεία, όπως βεβαίως καί ή διατήρηση στενών 

σχέσεων μέ άνθρώπους τού κλήρου, προκειμένου νά προσδώσει στά 

άνάκτορα μία πρωτοφανή ιερότητα. Σύμφωνα μέ τήν Άλεξιάδα, ή Δα- 

λασσηνή έπέβαλε αυστηρές χριστιανικές αρχές καί τάξη στήν αύλή, 

κάνοντας τό παλάτι νά μοιάζει περισσότερο μέ μοναστήρι παρά μέ 

βασιλικά ένδιαιτήματα3. Καί επιπλέον, συνέλαβε τήν ιδέα τής δημο¬ 

σίας μεταμελείας τού Αλεξίου γιά τήν συμφορά που προκάλεσαν οί 

στρατιώτες του στήν πόλη: υπέδειξε στον γιό της νά δεχθεί πρόθυμα 

νά κριθεΐ άπό τήν Σύνοδο καί νά ύπομείνει άγόγγυστα τά σχετικά 

έπιτίμια4. 

Επομένως, ή ευσεβής χήρα μητέρα τού Αλεξίου ήταν απολύτως 

απαραίτητη σέ έναν ηγεμόνα που είχε προκαλέσει βάναυσα τόσο τήν 

κοινή γνώμη τής πρωτευούσης όσο καί τήν Εκκλησία. Τήν τελευταία 

μάλιστα έπληξε καί μέ τό μέτρο τής έκποίησης παλαιών εκκλη¬ 

σιαστικών κειμηλίων, προκειμένου νά έξασφαλισθουν οί πόροι γιά τίς 

αυξημένες αμυντικές δαπάνες τού κράτους5, προκαλοόντας μεγάλες 

1. Άλεξιάς, II, X, 4 καί III, V, 2, 58-66 καί Ζωναράς, XVIII, 20, 

13-16 (III, σσ. 728, 17-729, 16). 

2. Βλ. σχετικά Μαμαγκάκης, Μαρία..., ό.π., σ. 235 κέξ. καί ό ίδιος, 

Γυναίκα..., ό.π., κεφ. 5, Α. 

3. Άλεξιάς, III, VIII, 2, 66-73. 

4. Άλεξιάς, III, V, 4-6. 

5. Γιά τό θέμα βλ. τό βιβλίο τοϋ Γλαβίνα, ό.π. 
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αντιδράσεις. Ήν οϋν όράν βασιλακών μεν φώοτιμιών ύβριζόμενα ή και 
άκυρονμενα χειρόγραφα και ταντα ένορκα και ταϋτα Θεω γεγενημέ- 

να, γην τε ίεραν ό.πο συ/ου μόνην, κειμήλιά τε Θεόν άφαιρονμενα και 
κοινού μένα, και όσον εν έμψυχο ις και όσον έν άψύχοις αγόμενα άπαν¬ 

τα και φερόμενα, αυτούς τε τους Θεόν και ανθρώπων μεσίτας, ...τους 
αρχιερείς λόγω, παντοίαις θλόψεσιν ύποβαλΧο μένους1, σημ-ειώνει χα¬ 

ρακτηριστικά ό πατριάρχης Αντιόχειας Ιωάννης Όξείτης στον λόγο 

του — διαμαρτυρία — προς τον αύτοκράτορα. Γιατί όμως ό Αλέξιος 

παρεχώρησε στήν Δαλασσηνή δικαιοδοσίες που άφοροΰσαν στήν δη¬ 

μοσιονομική πολιτική; Έπεδίωκε άραγε κάτι περισσότερο άπό τον 

προπαγανδισμό τής αύτοκρατορικής εύσεβείας',Έτσι φαίνεται. Ό Α¬ 

λέξιος γιά νά μπορέσει νά άνταποκριθεΐ στις απαιτήσεις τών κρί¬ 

σιμων στιγμών που αντιμετώπιζε ή αυτοκρατορία κατά τά πρώτα 

χρόνια τής βασιλείας του, έθεσε - αναγκαστικά ίσως - σέ δεύτερη 

μοίρα τήν παραδοσιακή υποχρέωση τού αύτοκράτορος Ρωμαίων νά 
μέριμνα διαρκώς γιά τήν εύημερία τού πιστού λαού τού Θεού2. Ό¬ 

πως παρατηρεί ή Ρ. Κ&Γΐΐη-ΗθγΙβΓ3, οί διαθέσεις τού Αλεξίου έναντι 

τού απλού λαού διαφαίνονται μέσα άπό τους δύο βασιλικούς λόγους 

1. Τοϋ άγιωτάτον πατριάρχου Αντιόχειας κυρ Ίωάννου λόγος είς τον 
βασιλέα κϋρ Άλ,έξιον τον Κομνηνόν, έκδ. Ρ. Ο^ιιΙϊεΐ’, ΙύϊηΙτίόεδ (Ιε Ιε&η Ι’ΟχΐΙε 

εοηΐτε Αΐβχΐδ 16Γ Οοιηηεηε, Κενυε Ίεδ Είικίβδ Β)'Ζ3ηΐίηεδ 28 (1970), σσ. 5-55, 

τό κείμενο σσ. 19-49 (στό έξής: Όξείτης, Λόγος είς τον Αλέξιον), έδώ σσ. 31, 

20-33, 6. Καί συνεχίζει σέ προσουπικότερο ύφος (ό.π., σ. 33, 6-12): ήκονσα 
οϋν περί τινων εγώ τούτων ώς και έμαστιγώθησαν, ώ γη και ήλιε, και ταντα 
έπλ ευσεβούς βασιλιέως, και είς φυλακήν έβλήθησαν ον διά Χριστόν...άλλα διά 
χρυσόν, το βαρύτατον. Κειμηλίων όέ άρτι μνησθείς, άλλο σμήνος έλεεινολογιών 
δρω μοι έπεγειρόμενον, λέγω δέ είς νουν λαβών θεΐά τε σκεύη και σεπτά έκ¬ 

τυπο) ματ α άφ ών έκ πολλον τά χωνευτήρια νμΐν τά νομίσματα δίδωσιν. Βλ. 

επίσης Κβζίκίβη-λνΐιαιΊοη-ΕρδΙεΐη, ό.π., σσ. 254-255. 

2. Απάντων τών υπηκόων προνοεΐν [ό αύτοκράτορας] και γμϊρα όρέγειν 
άπασι τοϊς άδικονμένοις, γράφει χαρακτηριστικά ό έπίσκοπος Δορυλαίου Ευσέ¬ 

βιος, τον 5° αιώνα (1. Μβηδϊ, 33θΓθηιΐη Θοηείΐΐοηιηι ηον& εί 3ΐηρ1ΐ85Ϊηΐ3 εοΐΐεείΐο, 

τ. 1-31, ΠοΓεηεε-νεηΐεε 1759-1798 [άνατ. υπό ί. ΜεγΙϊπ-Γ. Ρείίΐ καί έκδ. 

τ. 32-40, Ρ3Πδ 1901 κέξ.], τ. 6, στ. 584). Πρβλ.Επαναγωγή, έκδ.Ί. και Π. Ζέ¬ 

πος, Ιιΐδ θΓ3εεοΓοηΐ3πωη, τ. I-VIII, Αθήνα 1931, II, σσ. 229-368, έδώ σσ. 

240-241 (= τίτλ. 2, α'-γ')· Βλ. επίσης Ί. Καραγιαννόπουλος, Ή πολιτική 

θεωρία τών Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1992, σσ: 25-27 καί ό ίδιος, Τό βυζαν¬ 

τινό κράτος, Θεσσαλονίκη, Η 996, σσ. 294-295. 

3. Ρ. ΚβιΊΐη-ΗβγΙει*, ΑΙεχϊοδ Κοιηηεηοδ: “ηοΐ ίη ΐΗε δΐτίεΐ δεηδβ οί 
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του Θεοφυλάκτου Άχρίδος: ενώ στον πρώτο, τον λόγο του προς τον 
πρίγκιπα Κωνσταντίνο Δοΰκα (1085), επισημαίνει ότι ή μεν μοναρχία 
καϊ έννομος και βασιλεία καλείται, βάσις οϋσα λαόν και στήριγμα 
κατα το ετυμον τον ονόματοςή στον δεύτερο, εκείνο προς τον Αλέξιο 
(1088), δεν γίνεται καμία τέτοιου είδους αναφορά (ώς προς την σχέ¬ 

ση του αύτοκράτορα μέ τον λαό). Αντίθετα, άκόμη και όταν ό βα¬ 

σιλικός ρήτορας κάνει λόγο για την φιλανθρωπία του πρώτου Κομνη- 

νοΰ ηγεμόνα, αύτή σχετίζεται μάλλον μέ την μεγαλοψυχία του Αλε¬ 

ξίου έναντι των συνο^μοτών2. Καί βέβαια, πέρα από την υπαναχώρη¬ 

σή του άπό τις παραδοσιακές του υποχρεώσεις, ό Αλέξιος έπεφύλασ- 

σε ένα πολύ σκληρό πρόσωπο απέναντι στις λαϊκές μάζες3. Είναι 

(1ΐ6 \νοΓ0 3Π ειηρβίΌΓ”, έν: ΑΙεχϊοδ I Κοπιπεποδ,... ό.π., σσ. 133-145, έδώ σσ. 

136-137. 

1. Θεοφύλακτος, Εις τον Κωνσταντίνον, σ. 195, 9-11. 

2. Θεοφύλακτος, Εις τον Αλέξιον, σ. 229, 16 κέξ. "Οπως έχει παρα¬ 

τηρήσει καί πάλι ή ΚδΓΐίη-Η&γΙεΓ, ό.π., σ. 139, τον Θεοφύλακτο έπιβεβαιώ- 

νει μία άκόμη πηγή, ή οποία συνήθως αποδίδεται στον ίδιο τον Αλέξιο (Ρ. Μ33δ 

[έκδ.], ϋίε Μιΐδβη άεδ ΚαϊδεΓδ ΑΙεχϊοδ I, Βγζ&ηΐΐηίδοΐιε ΖείΙδοΗηίΐ 22 [1913], σσ. 

348-369, έδώ σσ. 365-367, Η. Πιπίζει-, Βίε ΗοοΗδρί’&οΗΙΐοΙιε ρΓοίαηε ΕΐίεΓ3ίατ 

θβΓ Βγζ3ηί:πΐ6Γ, έλλ. μετάφρ. Τ. Κόλιας-Κ. Συνέλλη-Γ. Μακρής-Ί. Βάσ- 

σης, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ή λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, 

τ. Β', Αθήνα 19972, σ. 581 καί 1. 5Ηερ3ΐ·(1, Αδρεείδ οί Βγζ^πΙΐηβ βΐΐΐίικίεδ βηά 

ροΐΐεγ Ιονν!3Γ(1δ ίΗε λΥεδΐ ίη Βίε Ιεηΐΐι αηά εΐβνεηΐΐι εεηΐιιπεδ, Βγζ3ΐι6ιπη 3ΐχ1 ΐΗε 

λΥεδΙ, ε. 850-ε. 1200. ΡΓοεεεώη^δ οί ΐΗε XVIII 8ρπη§ δγπιροδίιιηι οί Βγζβηΐΐηε 

δίικίΐεδ [Οχίοπΐ 30ΐΗ Μαι·εΙι-1δΙ Αρπΐ 1984], έκδ. 1. Ηονν3Γ(1-1οΗηδΙοη, Ατη- 

δίεπΕπι 1988 [=Βγζ3ηΐΐηΐδε1ιε ΡοΓδεΙιυη^βη 13], άρ. III, σσ. 67-118, έδώ σ. 114 

καί σημ. 184- ή Κ3ΐΊίιι-Η3γΙ;6ΐ·, ό.π., θεωρεί τό κείμενο πλαστό). Πρόκειται 

για τις Μούσες Άλεξιάδες Κομνηνιάδες, τήν πολιτική παρακαταθήκη του Αλε¬ 

ξίου προς τον διάδοχό του’Ιωάννη Κομνηνό, όπου καί έδώ απουσιάζει όποιαδή- 

ποτε αναφορά στον λαό, σέ αντίθεση μέ τον στρατό καί τήν Κωνσταντινούπολη. 

Μάλιστα, ό συντάκτης τών Μουσών συμβουλεύει τον μελλοντικό αύτοκράτορα 

νά μήν έμπιστεύεται παρά μόνο αυτούς που έχουν νά πουν κάτι προς όφελος 

του ίδιου καί τής οικογένειας του, τοϋ στρατού και τής Πόλης: μή πασι πείθον 
μηόέ πως δλοις επον/πείθον δε τοΐς λέγονσιν εις σωτηρίαν/ σοϊ και τέκνοις 
σοϊς και στρατω και τη πόλει (Μ335, ο.π., σ. 351, 69-71). 

3. Βλ. πρόχειρα Ο. ΟδίΓΟβΌΓδΙίγ, ΟεδεΗίεΙιΙε όεδ θγζβηΐΐηίδείιειι 5ΐ33ίεδ, 

έλλ. μετάφρ.Ί. Παναγύπουλος,Ιστορία τοϋ βυζαντινού κράτους, τ. III, Αθήνα 

1993δ, σσ. 34-35 και Ί. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία βυζαντινού κράτους, 

τ. ΙΙΙ/ί: Τελευταίες λάμψεις (1081-1204), Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 88-90. 
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χαρακτηριστικό ότι διαθέτουμε πληθώρα μαρτυριών για τήν άσκηση 
έκ μέρους του αύτοκράτορα άτεγκτης καί βάναυσης φορολογικής πο¬ 

λιτικής έναντι τών έπαρχιών καί δή τών αγροτικών τους πληθυσμευν1 

(αύτοκρατορικά έγγραφα, έπιστολές, έμμετρες διαμαρτυρίες). 

Θά άρκοΰσε ίσως έδώ νά γίνει άναφορά σέ δύο ένδεικτικά παρα¬ 

δείγματα, αφήνοντας κατά μέρος τις πολύ γνωστές καί γενικές δια¬ 

μαρτυρίες σημαντικοτάτων εκκλησιαστικών άνδρών τής εποχής, όπως 
του Θεοφυλάκτου Άχρίδος, του Νικολάου Μουζάλωνος κ.ά. Τό πρώτο 
παράδειγμα άποτελεΐ ή περίπτωση ένός τών πλέον εμπίστου συν¬ 

εργατών του Αλεξίου στην επαρχιακή διοίκηση καί τις στρατιωτικές 
έπιχειρήσεις, του Εύμαθίου Φιλοκάλη2, τήν σκληρότητα του οποίου 
στηλιτεύουν οί σύγχρονες βυζαντινές πηγές. Χαρακτηριστικά, γιά 
τον άρχιεπίσκοπο Κύπρου Νικόλαο Μουζάλωνα ό τότε διοικητής του 

νησιού Φιλοκάλης μικρή διαφορά είχε άπό τό τέρας τής Άποκαλύψε- 

1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό Θεοφύλακτος Αχρίδος περιγράφει μέ τά 

μελανότερα χρώματα τους φοροσυλλέκτες τής έκκλησιαστικής του περιφέρειας 

(τους χαρακτηρίζει πορθητας μάλλον ή ψορολόγονς καί ληστάς'. Θεοφύλακτος 

Άχρίδος, Έπιστολαί, έκδ. Ρ. ΟβυΙίεΓ, ΤΗεορΙψΗείε (ΓΑοΗγκΗ. ΕεΚτβδ, (ΘΕΗΒ 

16/2], ΤΗεδδβΙοηΐφΐβ 1986, άρ. 79, 10-15 και άρ. 88, 34-35 άντίστοιχα). Καί 

δεν άρκεΐται μόνο σ’αυτό. Παρότι σέ κάποια επιστολή του παραδέχεται - άναγ- 

καστικά ίσως (ας μή λησμονούμε, άλλωστε, πως στήν συγκεκριμένη περίπτω¬ 

ση άπευθύνεται στον γαμβρό του Αλεξίου Νικηφόρο Βρυέννιο) - ότι πίσω άπό 

τήν άπληστία τών άνθρώπων αύτών βρίσκεται ό αύτοκράτορας, έξαιτίας τής 

παραποιημένης εικόνας που τοϋ παρουσίασαν οί ίδιοι σχετικά μέ τήν κατά¬ 

σταση που έπικρατοΰσε στήν άρχιεπισκοπή Αχρίδας (ό.π., άρ. 96, 17 κέξ.), 

σέ άλλη ευκαιρία δέν διστάζει νά καταγγείλει μέ παρρησία τήν κατάφορη 

αύτοκρατορική άδικία εις βάρος τής έκκλησιαστικής περιουσίας τής επαρχίας 

του (ό.π., άρ. 26). Καί βέβαια, ή περίπτωση του Θεοφυλάκτου, κατά τον Α. 

ΗαΓνβγ, ΤΗε Ιαικί 3ΐι<1 ΐ3Χ3ΐϊοη ΐη ΐΗβ Γβΐ§η οί ΑΙεχϊοδ I Κοιηηβηοδ: ίΐιβ βνκίβηοβ 

οί ΤΙιβορΙιγΚΙα οί Ο.ΐιτκΐ, Κενυε ιΐεδ Είικίεδ βγζ3ηΐίηε5 51 (1993), σσ. 139-154, 

έδώ σσ. 152-153, είναι άκρως ένδεικτική γιά τή φορολογική πίεση που 

άσκοΰσε ή κεντρική έξουσία στους γαιοκτήτες (λαϊκούς καί έκκλησιαστικους) 

τών έπαρχιών, προκειμένου νά έξασφαλίσει τήν αύξηση τών έσόδων της. 

2. Γιά τον Εύμάθιο Φιλοκάλη βλ. σχετικά Σ. Μαρινάτος, Εύμάθιος ό 

Φιλοκάλης, τελευταίος στρατηγός τοϋ βυζαντινού θέματος Ελλάδος, Έπετη- 

ρίςΕταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 7 (1930), σσ. 388-393, Ν. Κονομής, Εύ¬ 

μάθιος Φιλοκάλης καί Αλέξιος Κομνηνός, Κυπριακά Γράμματα 19 (1954), σσ. 

287-288 και Β. 5 ΙίουΚΐοδ, Γεδ ρεΓδοηηο^εδ ΒχζβηΙίηδ (Ιο ΓΑΙεχΐβόε. Αηαίγδε 

ρΓθδορο§Γ3ρ1ιΐφΐε εΐ δγηΐΗβδβ, Εοιινβίη 1980, άρ. 54, σσ. 79-82. 
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ως: ήταν ευμαθής εις κακίαν, ...δράκων δαφοινδς έκπνέων όλεθριως 
ή άλλιώς Βελζεβούλ εϊποι τις άρχω δαιμόνων\ Ασφαλώς, οΐ χαρα¬ 

κτηρισμό ι αυτοί Οα μ,ποροΰσαν να θεωρηθούν υπερβολικοί και επο¬ 

μένως έκτος πραγματικότητας. Ωστόσο, τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
επιβεβαιώνει ανέλπιστα ενα κείμενο τελείως διαφορετικού χαρακτή¬ 

ρα. Πρόκειται για τον Βίο του όσιου Κυρίλλου του Φιλεώτη, στον 
όποιο βλέπουμε τον βιογραφούμενο άγιο να στηλιτεύει μέ παρρησία 
την απληστία καί την σκληρότητα του Φιλόκαλη, όταν έκεινος τον 
έπισκέφθηκε έπιζητώντας την βοήθειά του: τί έλήλνθας ενταύθα, εκ- 

διψε και πεπλησμένε νδάτων; Τί έλήλνθας ενταύθα, μονόλνκε, δ μήτε 
τον ποιμένα φοβούμενος και τους κύνας μή αίδούμενος, άλλ* αφει¬ 

δώς τα ποίμνια σπαράσσων;2'Όσο για τό δεύτερο παράδειγμα, αυτό 
παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, άφοΰ εχει νά κάνει εύθέ- 

ως μέ την άσκηση τής αύτοκρατορικής πολιτικής. Στην Νεαρά άρ. 34, 

του 1094, και συγκεκριμένα σέ μία άπό τις διασαφηνιστικές λύσεις 
που ό Αλέξιος παρέχει στο οικονομικό του επιτελείο (το σέκρετον τον 
γενικόν), σχετικά μέ τον τρόπο συλλογής των χρημάτων των φόρων 
(εν οψει των προβλημάτων που προέκυψαν άπό την νομισματική 
μεταρρύθμιση του 1092), δηλώνει κατηγορηματικά ότι, άν καί οί φο¬ 

ροεισπράκτορες θα όφειλαν νά τιμο^ρηθοΰν έξαιτίας του ότι μέχρι ε¬ 

κείνη την στιγμή είσέπρατταν πολύ περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι 
έπρεπε, εκείνος θά άρκεσθεϊ απλώς στην απαίτηση έκ μέρους του 
κράτους τών επιπλέον χρημάτων που παράνομα συγκέντρωσαν οί ί¬ 

διοι, άπομυζώντας τις λαϊκές μάζες3. 

1. Στίχοι Νικολάου μονάχου του Μουζάλωνος, του γεγονότος άρχιεπι- 

σκόπου Κύπρου, έν τή παραιτήσει αύτου γενόμενοι, έκδ. Σ. Δοανίδου, Ή παραί- 

τησις Νικολάου του Μουζάλωνος άπό τής άρχιεπισκοπής Κύπρου. Ανέκδοτον 

απολογητικόν ποίημα,Ελληνικά 7 (1934), σσ. 109-150, έδώ στίχ. 41,47 καί 358. 

2. Βίος Κυρίλλου Φιλεώτου, κεφ. 35, 1 (σ. 146). Πρβλ. επίσης Ο. 

Μ3ΐΐ£ο-Ε. Η<ϊ\νΐΔηδ, ΚεροΛ οη ΓιεΜ \νοι4 ίη Ιδίηηόηΐ αχώ Ογρηΐδ, 1962-1963, 

ΟιιπΦωΐοη 0^8 Ρβρετβ 18 (1964), σσ. 333-339, έδώ σ. 339, (λ Οβίβΐ^ηο- 

Ιοιι, ΤΗε πκιΐώψ οί & δ&ίηΐ: ίΚε Ιίίε, Ιΐηιεδ αη8 83ηοΐίΓιο&6οη οί Νεορίιγίοδ ώε 

Κεο1ιΐ86, 1991, σ. 194 και σημ. 44, Ά. Δημοσθένους, Τό «έθνος τών 

Κυπρίων». Ιδεολογικές τάσεις στη βυζαντινή Κύπρο (965-1191), Επετηρίδα 

Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 27 (Λευκωσία 2001), σσ. 1-67, έδώ σ. 19 

και ο ίδιος, Η βυζαντινή Κύπρος (965-1191). Υλικός καί πνευματικός πολι¬ 

τισμός, Θεσσαλονίκη 2002, σ. 35. 

3. Νεαραϊ καί χρυσόβουλλα τών μετά τον Ιουστινιανόν Βυζαντινών αύ- 
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Είναι λοιπόν φανερό ότι ή παρουσία τής Δαλασσηνής στην άνω- 

τάτη έξουσία καί μάλιστα στο αύτοκρατορικό οικονομικό έπιτελειο 
έξυπηρετοΰσε μέ τον καλύτερο τρόπο τον Αλέξιο: αποτελούσε «απο¬ 

διοπομπαίο τράγο», ένα «μαξιλάρι απορρόφησης κραδασμών» γιά τις 
άντιλαϊκές πολιτικές του έπιλογές, έν άντιθέσει προς την προκλη¬ 

τικά ευνοϊκή αντιμετώπιση που έπεφύλασσε στο συγγενικό του περι¬ 

βάλλον1, ώστε ό ίδιος νά μήν άπαξιωθεΐ στήν λαϊκή συνείδηση δια¬ 

τηρώντας τήν όποια δημοτικότητά του αλώβητη2. Καί αυτό, έν μέ- 

ρει τό έπέτυχε, σύμφωνα μέ τό χρονικό τού Ζωναρά, τό όποιο μάς 
πληροφορεί σαφώς γιά τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε ή κυβερ¬ 

νητική θητεία τής Δαλασσηνής απέναντι στήν βυζαντινή κοινή γνώ¬ 

μη3. Ή σιωπή τής Κομνηνής σχετικά μέ τήν τελευταία φάση τής 
ζωής τής γιαγιάς της4, ίσως μπορεί νά συνδεθεί μέ κάποιες ένδεί- 

τοκρατόρων, έκδ. Ζέπος, ό.π (σ. 195, σημ. 2), I, εοΐΐ. VI, άρ. 34, σ. 336: και 
ώφειλον μάλλον οί τήν τοιαύτην ύπεραπαίτησιν ποιήσαντες διοικηταί καϊ ποινήν 
τήν προσήκονσαν υπέρ ταυτης έκτισαν συμπαθέστερον δέ ή βασιλεία μου εις 
αυτούς διατιθέμενη διορίζεται λογαριασθήναι μόνον αυτούς καϊ άπαιτηθήναι 
όσον άπήτησαν, καθώς δηλονότι ώμολόγηααν νοείν τήν λύσιν τής βασιλείας 
μου εκείνην. Βλ. επίσης ΚβιΊΐη-ΗβγίεΓ, ό.π., σ. 140. 

1. Ό Ρ. ΕειηειΊε, Θίηη είικίεδ 5ΐΐΓ 1ε ΧΙβ δΐεείε ΒγζαηΙϊη, ΡδΠδ 1977, σσ. 

298-299, στηριζόμενος στις μαρτυρίες του Ιωάννη Ζωναρά (Ζωναράς, XVIII, 

29, 22 και 24 [III, σσ. 766, 14-16 καί 767, 2-8]) καί του πατριάρχη Αντιόχειας 

Ιωάννη Όξείτη (Όξείτης, Λόγος είς τον Αλέξιον, σ. 41, 17-24), παρουσίασε 

τον Αλέξιο ως τον άνθρωπο πολεμιστή-γαιοκτήμονα που άνήλθε στον θρόνο 

γιά νά εξυπηρετήσει πρωτίστως τά συμφέροντα της οικογένειας του: εεδΐ ιιη 

βοΙεΚΐ, εΐ ρ3Γ δεδ οΓΐ^ΐηεδ &ιι ιηοϊηδ, ιιη §Τ3ΐκ1 ρΓορηόίβίΓε ρΓονϊηοήιΙ. ϋιι δοΜηΙ, 

ΐΐ 3 Ιεδ ίόεεδ δΐηιρίεδ, ε( 1ε όεδοίη (1ε 1& τείετεπεε 3ΐι ρ3δδέ. Όιι ρΓορπείΗΪΓε ΐειτίεη, 

1ε δεηδ (Ιεδ ϊηίεΐ'εϊδ εοηεεείδ 8ε 83 ί3ηιΐ11ε (σ. 298). 

2. ΗίΙ 1, Αείίοηδ δρε3ΐί ΙοικΙβΓ..., ό.π., σ. 53. Ή διαπίστωση αύτή τής 

Ηΐΐΐ (στήν οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται καί ή περίπτωση τής Ειρήνης 

Δούκαινας ως δευτέρου «αποδιοπομπαίου τράγου»), παρότι ταυτίζεται μέ τά 

συμπεράσματα τής μελέτης αυτής, δεν αποτελεί προϊόν αντίστοιχης ανάλυσης. 

Ωστόσο, οφείλω νά ομολογήσω οτι ή παρατήρηση αύτή άποτέλεσε τό βασικό 

έναυσμα γιά τήν συγγραφή του παρόντος άρθρου. 

3. Βλ. παραπάνω σ. 190, σημ. 2. 

4. Τό μόνο που αναφέρει ή Κομνηνή γιά τήν γιαγιά της, μετά τήν εκ¬ 

τενή της ένασχόληση μ’ αύτή στήν άρχή τής βασιλείας του Αλεξίου, είναι ότι 

άπεβίωσε τήν ημέρα που ό άστρολόγος Κατανάγκης είχε προβλέψει ότι θά 

πεθάνει ό γιος της Αλέξιος. Βλ. Άλεζιάς, VI, VII, 5. 
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ξεις για ανάμειξη της Δαλασσηνής σέ αίρεση1, πάνω απ’ όλα δμως 

φαίνεται να αποτελεί άπλή έπιβεβαίωση του Ζωναρά: ή απόσυρση 

στην μονή του Χρίστου Παντεπόπτη, μακριά από τα κοινωνικοπο- 

λιτικά. τεκταινόμενα, ήταν ή μόνη λύση για. την έξιλέωση μίας γυναί¬ 

κας που είχε κατ’ έπανάληψη προκαλέσει τις παραδοσιακές άξιες τής 

βυζαντινής κοινωνίας καί ασφαλώς την άνοχή του λαού τής πρωτεύ¬ 

ουσας καί όχι μόνο. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α. ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ 

1. 5. Κ ιιηο ίπΐ3 η, ΤΗβ βιιιΐ οί Αηιΐί» ΟδΗδδβηβ, Αηηιι&ϊι-β <1β Ι’ΙηβΙίΙιΛ όβ 

ΡΜο1ο§1β 61 ά’ΗΪ8ΐοΪΓ6 Οπεηΐθΐβδ 61 81»ν68 9 (1949), σσ. 517-524: ίσως είχε 

έπηρεασθεϊ άπό τον Θεόδωρο Βλαχερνίτη, ό όποιος καταδικάσθηκε τό 1094. 

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΡ. 4 ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Στην μελέτη πού άκολουθεΐ παρουσιάζω το περιεχόμενό ενός 

πολυτίμου χειρογράφου τής ιστορικής Μονής τής Κυρίας Γωνιάς Κι- 

σάμου Κρήτης. Το χειρόγραφο αυτό άφήρεσε από τη Μονή κατα την 

περίοδο τής Κατοχής ένας Γερμανός πάστορας. Τής κόρης του πά¬ 

στορα αυτού, πού έπασχε άπό άνίατη άσθενεια, θεραπιον ιατρός ήταν 

στις Κάννες τής Γαλλίας πριν άπο λίγα χρονιά ο κ. Σπυρος Αμπε- 

λάς, καταγόμενος άπό τη Μυτιλήνη. Ή συζυγος τού Γερμανού, άπο 

ευγνωμοσύνη για τις ιατρικές του υπηρεσίες, δώρισε στον κ. Άμπε- 

λά ένα χειρόγραφο έλληνικο βιβλίο, που, όπως δήλωσε, το είχε αφαι- 

ρέσει ό πάστορας άπό κάποιο έλληνικο μοναστήρι. Λίγο αργότερα ο 

κ. Άμπελάς έπέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, έχοντας μαζί του 

ένα χειρόγραφο, τό περιεχόμενο του οποίου ήταν γι αυτόν ακατά¬ 

ληπτο. Μάταια προσπάθησε νά μάθει τό μοναστήρι άπό τό όποιο 

είχε άφαιρεθεΐ τό χειρόγραφο. Απευθύνθηκε τότε στον κ. Σπανό, ο 

όποιος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον καί άνακοίνωσε την ύπαρξη του χει¬ 

ρογράφου. Ό κ. Κωνσταντίνος Παπαδάκης, πού έργάζεται στο τμή¬ 

μα παλαιών συλλογών τής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρή¬ 

της καί ένδιαφέρεται ζωηρά για τα κρητικά χειρόγραφα, μόλις είδε 

την άνακοίνωση άντελήφθη ότι πρόκειται για τό χαμένο χειρόγραφο 

άρ. 4 τής Κυρίας Γωνιάς, σύμφωνα με την καταγραφή τού 1931 

τών Ν. Β. Τωμαδάκη καί Σόλωνος Βογιατζάκη1. Επικοινώνη¬ 

σε πάραυτα με τον κ. Άμπελά, ο οποίος χωρίς άλλη σκέψη ες,εδή¬ 

λιασε τήν πρόθεση καί τήν έπιθυμία του νά έπιστρέψει τό χειρόγρα¬ 

φο στή φυσική του θέση, στη βιβλιοθήκη τής Μονής τής Κυρίας 

Γωνιάς2. 

1. Νικ. Β. Τωμαδάκη-Σόλ. Π. Βογιατζάκη, Σημειώματα έκ τής 

'Ιεράς Μονής Γωνιάς, έν Χανίοις 1931, σ. 7. 

2. Βλ. « Τό άγνωστο χειρόγραφο», Βιβλιοφιλία, τεύχος 117 (Ιούλιος-Αύ- 

γουστος-Σεπτέμβριος 2007), σσ. 31-32. 
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Μέ την ευκαιρία της έπιστροφής του χειρογράφου και της 

κατάθεσής του στη βιβλιοθήκη τής Κυρίας Γωνιάς, ή Ελληνική Πα- 

λαιογραφική Εταιρεία, μέ πρωτοβουλία τής Προέδρου της κ. Μαρίας 

Πολίτη, οργάνωσε ειδική ημερίδα στήν Ορθόδοξο Ακαδημία Κρή¬ 

της, στο Κολυμπάρι Χανιών, τήν 20ή Μαίου 2007, και στο ΕΙΕ (17 

Απριλίου 2008). Στήν έκδήλωση αυτή κλήθηκα να παρουσιάσω άνα- 

λυτικά τδ χειρόγραφο, στή σημερινή κατάστασή του. Μεταφέρω εδώ 

τό κείμενο τής εισήγησής μου, μέ λίγες διορθώσεις και προσθήκες. 

Τό χειρόγραφο αυτό έγινε γνωστό στήν έπιστήμη τής παλαιο¬ 

γραφίας για πρώτη φορά τό 1931. Τό καλοκαίρι του προηγουμένου 

έτους (1930) δύο νέοι φιλόλογοι των Χανίων, ό Νικόλαος Β. Τωμα- 

δάκης, ό κατόπιν έπιφανής καθηγητής Βυζαντινολόγος και Κρητο- 

λόγος, και ό βραχύβιος φίλος του Σόλων Βογιατζάκης, έργάσθηκαν 

για τρεις περίπου μήνες στή Μονή, καταγράφοντας τά χειρόγραφα 

και τά κειμήλιά της. Τά αποτελέσματα τής έρευνητικής αύτής εργα¬ 

σίας έκδόθηκαν σέ μικρό αύτοτελές τεύχος1. Μεταξύ των χειρογρά¬ 

φων (8 συνολικά) που κατέγραψαν έν περιλήψει είναι καί τό παρόν, 

μέ τήν πληροφορία οτι άνήκε στον τότε ύπέργηρο προηγούμενο τής 

Μονής Ιερόθεο Καρτάκη2. 

Ή περιγραφή του χειρογράφου, στο όποιο έδωσαν τον άριθμό 

4, είναι λιτή καί γενική. Τήν μεταφέρω εδώ, τιμής καί μνήμης χά- 

ριν, άλλά καί γιά τή σύγκριση μέ τή σημερινή κατάσταση του χει¬ 

ρογράφου. Αναγράφεται πρώτον τό περιεχόμενο σέ τίτλους: «Είς ά- 

σθενονντας, σεληνιαζομένους και είς πάσαν πονηράν ασθένειαν, είς με- 

σοκέφαλον, περί λύσις (δΐο) μαγειών, εύχάς και έξορκισμούς ώρα/'ας 

κατά πνευμάτων ακαθάρτων, εύχαι και έξορκισμοϊ λεγόμενοι έπι άρ¬ 

ρωστους, φυλακτήριον, εύχαι τοϋ αγίου ίερομάρτυρος Κυπριανού, είς 
βουρκολάκους, ψαλμός τοϋ Δαβίδ (ό 90ός) γραμμένος έβραϊστι δι ελ¬ 

ληνικών χαρακτήρων, δρισμδς φοβερός, όταν θέλης να ζητήσης τό δαί- 

μονι (δίο) να κατεβή κάτω κάτω είς τό δάκτυλον τοϋ αριστερού ποδός 
τοϋ πάσχοντος, είς ρίγονυ. 

Ακολουθεί ή περιγραφή: «Κώδιξ χαρτώος είς σχήμα μικρού εύ- 

αγγελίου, καλλιγραφημένος, έκ φύλλων 448, μετά μεταγενεστέρας 

σελιδώσεως». 

1. Βλ. παραπάνω, σ. 201, σημ. 1. 

2. 'Ό.π., 7: «Ανήκει είς τον προηγούμενον Ιερόθεον Καρτάκην». 

Οί περιπέτειες ενός κρητικοΰ χειρογράφου 

Στή συνέχεια, μ.έ τον τίτλο «Χρονολογία, προέλευσις», οί έκ¬ 

δοτες παραθέτουν τό βιβλιογραφικό σημείωμα του φύλλου 323α: 

«Τον γράψαντα μή μέμφεσθαι, άλΧενχεσθαι. 1745, Μαίου 27, 

έτελειώθη τό παρόν διαβαστικόν, από χειρός έμοϋ Γεωργίου Ανα¬ 

γνώστου, έκ κώμης Ροδοβάνιυ. 

Αναγράφουν στή συνέχεια τρία ένθυμήματα μεταγενέστερα, καί 

ένα ελλιπές, μέ τήν ένδειξη: «Είς τό τέλος του κώδικος, ό όποιος εί¬ 

ναι κολοβός: «Τό παρόν βιβλίον είς τά καμισιανά, μέρος... έκ τής περι¬ 

οχής τής κισάμουυ. 

Θά έπιχειρήσω νά παρουσιάσω άναλυτικότερα τό περιεχόμενο 

του χειρογράφου καί νά διορθώσω καί νά συμπληρώσω τά κωδικο- 

λογικά του στοιχεία, σύμφωνα μέ τήν παρούσα κατάσταση, τήν οποία 

γνωρίζω από τις ψηφιακές φωτογραφίες, που παρασκεύασε γιά τό 

Εργαστήριο Παλαιογραφίας τού Τμήματος Φιλολογίας τού Πανεπι¬ 

στημίου Κρήτης ό συνάδελφος κ. ΙΙατεδάκης. 

Καί πρώτον, ή κατάσταση τού χειρογράφου. Είναι ορθή ή ση¬ 

μείωση τών Τωμαδάκη-Βογιατζάκη, ότι ό κώδικας είναι κολοβός, 

λείπουν δηλαδή φύλλα από τό τέλος, καί ότι ή αρίθμηση τών φύλλων 

τού κώδικα έγινε από μεταγενέστερο χέρι. Άλλά ό κώδικας δεν είναι 

μόνο κολοβός, είναι καί ακέφαλος, λείπουν δηλαδή τουλάχιστον 11 

φύλλα άπό τήν αρχή, αφού τό άναγραφόμενο ώς πρώτο από τά περι¬ 

εχόμενα τού χειρογράφου «Ακολουθία είς άσθενοϋνταςυ άρχίζει άπό 

τή σελίδα 22. Τό σημαντικότερο όμως είναι οτι ή σελιδαρίθμηση έγι¬ 

νε μέ επιπολαιότητα, τουλάχιστον άπό δύο μεταγενεστέρους χρήστες 

του. Ή άρίθμηση γίνεται άλλού κατά σελίδες καί άλλοΰ κατά φύλλα, 

καί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στή χρήση τών περιεχομένων του. 

Άναλυτικότερα: Άριθμούνται σελίδες άπό 22-179. Στή· συνέχεια ή 

άρίθμηση γίνεται κατά φύλλα, μέ τις ενδείξεις 22-29 (άντί 180 κέξ.) 

καί άμέσο^ς επανέρχεται ή σελιδαρίθμ,ηση, μέ νέα άρχή τον άριθμό 

210. Μετά τή σελίδα 270 συνεχίζεται ή άρίθμηση μέ τον άριθμό 272 

(ό 271 παραλείπεται), έως 288. Άπό 288-300β ή άρίθμηση γίνεται 

κατά φύλλα. Στή συνέχεια, άντί 301 έχουμε 31-38. Ακολουθεί σπά¬ 

ραγμα φύλλου, όπου διακρίνεται στήν άνω δεξιά ώα. ό άριθμός 259. 

Στή συνέχεια υπάρχει ένα φύλλο, στό νορδο τού οποίου διακρίνεται ό 

άριθμός 401. Ακολουθεί άλλο φύλλο, μέ τον άριθμό 39 καί κατόπιν 

συνεχίζεται ή άρίθμηση κατά φύλλα, άπό 310-456β. 

Άλλά τό πιό σημαντικό είναι οτι παρατηρούνται χάσματα, άπό 
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έκπτωση ή αφαίρεση φύλλων. Καί πρώτον, στη σύντομη περιγραφή 

του χειρογράφου, οι Τωμαδάκης-Βογιατζάκης αναφέρουν ότι το χει¬ 

ρόγραφο είχε 448 φύλλα: «Κώδιξ χαρτώος εις σχήμα μικρού ευαγ¬ 

γελίου, καλλιγραφημένος έκ φύλλων 448 μετά μεταγενεστέρας σελι- 

δώσεως»1. Στη σημερινή κατάσταση υπάρχουν συνολικά 228 φύλλα. 

Ακόμη και άν άπό παραδρομ,ή έγραψαν φύλλα αντί σελίδες, καί πάλι 

οί άριθμοί δεν συμφωνούν. Κατά τον έλεγχο του χειρογράφου ση¬ 

μείωσα τά ακόλουθα χάσματα: 

α) Απώλεια 10-11 τουλάχιστον φύλλων άπό τήν αρχή. 

β) Λείπουν οί σελίδες 42-45 (δύο φύλλα). 

γ) Λείπουν οί σελίδες 63-67. 

δ) Μετά τή σελίδα 71 σημειοόνεται χάσμα άγνωστο πόσων φύλ¬ 

λων, καθώς ή ακόλουθη σελίδα 72 δεν είναι ή φυσική συνέχεια τού 

κείμενου. 

ε) Μετά τό φ. 442β έχει έκπέσει άγνωστος αριθμός φύλλων. 

ς) Μεταξύ των φφ. 447β-448α έπισημαίνεται άλλο χάσμα. 

ζ) 'Ομοίως, τά φύλλα 452α-454β έχουν έκπέσει. 

η) Άγνωστος άριθμός φύλλων έχουν έκπέσει άπό τό τέλος τού 

χειρογράφου. 

Περιεχόμενο. 

(Αναγράφονται όρθογραφημένοι μόνο οί τίτλοι των ένοτήτων): 

1. (σσ. 22-70) «Ακολουθία εις άσθενοϋντας». 

2. (σσ. 71-118) «Ακολουθία εις σεληνιαζομένους και εις πάσαν 
πονηρόν ασθένειαν». 

3. (σσ. 119-159) (.(Ακολουθία εις μεσοκέφαλον». 

4. (σσ. 160-172) ((Περ'ι λύσις μαγειών» (δϊο). 

5. (σ. 173) Σημείωμα άπό μεταγενέστερο χέρι: ((Όταν πειρά¬ 

ζει τον άνθρωπον δαιμόνων», με διάφορα άκατανόητα σύμβολα καί 

συντομογραφίες, άνάμεσα στις όποιες καί ή γνωστή ΦΧΦΠ = Φως 
Χρίστου Φαίνει Πάσιν. Καί αυτό τό σημείωμα είναι άκατάγραφο στήν 

περιγραφή των Τωμαδάκη-Βογιατζάκη. 

6. (σσ. 174-300) ((Εύχαι και έξορκισμοι ουραίοι, κατά πνευμά¬ 

των ακαθάρτων». 

1. 'Ό.π., 7. 
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7. Στο φ. 300β ((Εύχαι και έξορκισμοι λεγόμεναι έπι αρρώ¬ 

στους». 

8. Στή συνέχεια, σέ φύλλο χωρίς άριθμητική ένδειξη, ό τίτλος: 

((Ερμηνεία περί βουρκολάκων». 

9. Στο φ. 321β, με τον τίτλο «Φυλακτήριον» υπάρχει οδηγία 

γιά τήν κατασκευή φυλακτού. 

10. (φφ. 323β-425α). «Τοϋ άγιου Ιερομάρτυρος Κυπριανού. 

Έπι δέ και εις αμπέλους και εις κήπους και εις βόας και εις ποί¬ 

μνια». 

11. (φφ. 426β-442 ((Εύχαι έτεραι και έξορκισμοι εις πάσαν 
ασθένειαν, καί υπό πνευμάτων ακαθάρτων». 

12. (φ. 442β). ((Εύχαι ετεραι καί έξορκισμοι τοϋ άγιου Γρη- 

γορίου»: Άρχ. Εύσπλαγχνε καί ακατάληπτε Θεέ παντοκράτορ, αιώ¬ 

νιε, απέραντε βασιλεύ...». Υπάρχει μόνον ή άρχή τού έξορκισμού, 

διότι έχει έκπέσει άγνωστος άριθμός φύλλων. 

13. (φ. 443α): Εις πόνον: ιιΚύριε, έλιά, άπί, τηπιταζηά, άχή, 

μιποσελο αχαδάν, βαϊ, βαά, χαοϋ, χαον, βά, άποσόβισον από νεφρών 
καί καρδιάς πάντα πόνον καί τρόμον. ΣτΚώμεν στ<ώμεν>». ΘΘΘΘ. 

ΧΧΧΧ. ΦΧΦΠ (=Φώς Χριστού Φαίνει Πάσι). 

14. (φ. 443 β-444β). Εις βουρκολάκους. Στο φ. 444α, σχήμα μ.έ 

δύο ομοκέντρους κύκλους με οδοντωτές περιφέρειες, καί έντός τρεις 

κάθετες καί τρεις οριζόντιες γραμμές, που τέμνονται καί σχηματί¬ 

ζουν έννέα μικρά τετράγωνα πλαίσια. Σέ ορισμένα άπό αυτά υπάρ¬ 

χουν γράμματα. Στο ύψος των κύκλων σχηματίζεται σταυρός, μέ τά 

στοιχεία ΙΣ ΧΣ ΝΙ ΚΑ, καί τό έξαποστειλάριο τήςΎψώσεως τού 

Τιμίου Σταυρού ((Σταυρός 6 ψύλαξ πάσης τής οικουμένης...». 

15. Ψαλμός τού Δαβίδ 90 ((Ό κατοίκων...» έβραϊκός (άντί, 

έβραϊστί) γεγραμμένος. Τούτον τον ψαλμόν είώθασιν οί Εβραίοι βα- 

στάζειν ώς φυλακτήριον. 

16. Έξορκισμός όταν κρατής τά άχραντα μυστήρια, τά όποια λέ¬ 

γε μετά αυστηρότητας, (φφ. 446β-447β) Άρχ. ((Κατηραμένε καί παμ¬ 

πόνηρε διάβολε, έπεί ούκ ήθέλησας ύποταγήναι ήμϊν, μάλλον δέ τοϊς 
τοϋ Θεού ημών προστάγμασιν.. .εγώ (δ δείνα) άμαρτοολός ίερεύς κατα- 

ράσομαι καί άψορίζο) καί καταδικάζω υμάς κατά τήν δοθεϊσαν μοι 
έξονσίαν έκ τοϋ άγιου Πνεύματος...». Μεταξύ των φφ. 447β καί 448α 

έχουν έκπέσει φύλλα. 

17. (φφ. 448α-451β). Έτερος έξορκισμός φοβερός, όταν θέλης 
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να ζητήσης τδ δαιμόνων να κατέβη κάτω κάτω εις τδ δάκτυλον τον 
αριστερόν ποδός τον πάσχοντος. Άρχ. Όρκίζω σε τοίννν τον νπερή- 

φανον δράκοντα έξελθεΐν άπδ τον δοϋλον τον Θεόν (δείνα)... 
18. Στο φ. 455α σώζεται το τελευταίο μέρος άπό κάποια μα¬ 

γική οδηγία του ίερέως «...άπό κάτω εις τδ στρώμα νά τά καύσει, 

ήγονν νά τά αψει. Και άς κόψει και καθένας τά είκοσι τον ποδόννχα, 

νά τά καπνίσει ένονς τον άλλον. Άς άλλάξουσι και τρεις φορές τά 
υποκάμισά τωνε, και όντως γίνεται ενέργειαν. 

19. (φφ. 455β-456β). 'Έτερον εις ρίγον. 

20. (φφ. 457α-458α). 'Έτερον εις σεληνιασμόν. 

21. (φφ. 458β).Έτερον εις μεσοκέφαλον (κολοβόν). 

Τά τέσσερα τελευταία περιέχουν μαγικές οδηγίες, για τη θε¬ 

ραπεία των αντιστοίχων νοσημάτων. 

Ενθυμήσεις. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οί ενθυμήσεις των κατά καιρούς 

χρηστών του χειρογράφου, που φαίνεται νά ήταν δλοι ιερωμένοι. Οί 

Τωμαδάκης-Βογιατζάκης κατέγραψαν, έκτος άπό τό σημείωμα του 

βιβλιογράφου, τέσσερα ένθυμήματα (τό τελευταίο έλλιπώς)1. Επειδή 

υπάρχουν και άλλα, άκατάγραφα, τά αναφέρω, γιά νά έχουμε μιά πλη¬ 

ρέστερη εικόνα του χειρογράφου. 

1. Στή σελίδα 159 υπάρχει μιά μεταγενέστερη ενθύμηση, τήν 

οποία δεν κατέγραψαν οί Τωμαδάκης-Βογιατζάκης, καί ή οποία έχει 

ώς έξης: ((1819 σετεμβρίον 25 επονλισα τις παπαδιάς μον τα σπίθιαν 

εις το χωρίον Βελονάδες». 

2. Στο φ. 323α υπάρχει τό ακόλουθο σημείωμα του βιβλιο- 

γράφου: 

Τδν γράψαντα μή μέμφεσθαι 

ώς αμαθή αλί ενχεσθαι. 

1745 μαίον 27 

Ετελιώθη τδ παρόν διαβαστικίο άπδ χειρδς έμοϋ Γεωργών Άν- 

νάγνινστου έκ κόμώΟς Ροδοβάνι2. 

Ι.'Ό.π., 7-8: «Εις τήν β' σελίδα του 323 καί τήν Γβοίο του 324». 

2. Βλ. καί Τωμαδάκη-Βογιατζάκη, 7, όπου τό σημείωμα μέ άπο- 

κατεστημένη τήν ορθογραφία. 

Οί περιπέτειες ένός κρητικοΰ χειρογράφου 

3. Στο φ. 323β υπάρχουν δύο ένθυμήματα, άκατάγραφα: 

α) 1782, δικεμβρίον 25 

+έδοσε το κηνδν χρέος ό δάσκαλος δ Πέτρος του πίκλην Γρι- 

γοράκις, έκ κόμης Βελανίδες(=Βελονάδες) ης το Καστέ?α τον Σελή- 

νον. Κύριος δ Θεδς άναπανση την ψυχρήν αυτόν μετά τον δικαίων, 

αμήν. 

β) ( άλλης χειρός) 1807, νοεμβρίου 16 

Σάββατον βράδυ, ώρα πρώτη τής ννκτός, έδωσε τδ κοινόν χρέος 
6 άγιος προηγούμενος Γρηγοράκις κυρ Δαμασκηνός, ον άναπαύσαι 

Κύριος εν χώρα ζώντων. Αμήν. 

Τό δεύτερο ένθύμημα προέρχεται άπό λόγιο γραφέα, καί είναι 

όρθογραφικώς άψογο. 

4. φ. 324α. Ένθυμήματα σφόδρα δυσανάγνωστα. Διακρίνεται ή 

χρονολογία : 1818, Σεπτεμβρίου 25 καί αμέσως: 

α) 1824, Φείφάρη της 8 

+έδωκε τδ κηνώ χρέως τον θανάτου ο Παναγιώτης Αννονσάκης 
και ο Θεδς αυτών αναπαψι η χωρά ζοοτω (= έν χώρα ζώντων!) 

β) Το παρόν βιβλίον έστη καμον Ιακώβου Ιερέος έκ της περιο¬ 

χής της Κισάμον. 

5. Στον πόδα του φ. 455α, ένθύμηση του κτήτορα: ((Ίωάννου 

ιερέος Άννονσι ήνε τδ παρόν βιβλίον». 

Άπό κωδικολογική άποψη, πρόκειται γιά ένα άπό τά ωραιό¬ 

τερα χειρόγραφα τής πρώιμης τουρκοκρατίας στήν Κρήτη. Ανήκει 

στήν κατηγορία των έξορκιστικών χειρογράφων, που λέγονται άλλως 

καί διαβαστικά ή πεδουλοχάρτια ή καί σολωμονικές1. Είναι χειρό¬ 

γραφα, που περιέχουν ευχές καί έξορκισμους άπό τά έπίσημα βιβλία 

τής Εκκλησίας, μέ σύμμειξη μ,αγικών καί μαντικών λέξεων, πράξεων 

καί οδηγιών, γιά κατασκευή φυλακτηρίων καί άλλων άποτρεπτικών 

τών νοσημάτων, τών άνθρώπιυν, τών ζοόο,ιν, άλλά καί τών φυτών. Σε 

εποχές που οί άνθρο^ποι δέν είχαν άλλη καταφυγή, άναζητουσαν σέ 

τέτοια βιβλία στήριγμα καί έλπίδα. Εΐναι τό παράλληλο τών ιατρο¬ 

σοφίων καί τών ονειροκριτικών. Τό ένδιαφέρον τους δέν είναι μονο 

λαογραφικό. Όσοι μελετούν τις άντιδράσεις τής λαϊκής ψυχής, βρί- 

1. Πρβλ. Θεοχ. Προβατάκη, Έξορκισμοί.Ένα άγνωστο λαϊκό πεδου- 

λοχάρτι, Θεσσαλονίκη 1976. 
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σκουν στα χειρόγραφα, αυτά πολύτιμα στοιχεία της ομαδικής λαϊκής 

συμ.περιφοράς. 

Άπό οσα γνίυρίζω, υπάρχουν σήμερα στην Κρήτη συνολικά περ'ι 

τά δώδεκα χειρόγραφα τής κατηγορίας αυτής. Τό παλαιότερο βρί¬ 

σκεται στη βιβλιοθήκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (κώδ. 1065) 

καί χρονολογείται στα τέλη του 16ου αιώνα1. Τό άμέσως έπόμενο 

προέρχεται άπό τή Μονή του Αγίου Παντελεήμονος στους Γαλή- 

νους (κοντά στη Φόδελε) καί χρονολογείται 1728 «διά χάρος Με¬ 

λέτιον ιερό μονάχον, σνγκέλλον τον Ανλοποτάμον))2. Βρίσκεται στο 

Μουσείο τήςΊ. Αρχιεπισκοπής Κρήτης (Ηράκλειο). Τρία άλλα χειρό¬ 

γραφα κατέγραψα προ ολίγων ετών στη βιβλιοθήκη τής Μονής Άνω- 

πόλεο^ς Πεδιάδος3. Χρονολογούνται στον 18°-19° αιώνα. Δύο ακόμη 

κρητικά έξορκιστικά χειρόγραφα κατέστησε γνωστά ό Θεοχ. Προβα- 

τάκης4.Ένα άλλο, άκαταλογογράφητο ακόμη, προέρχεται άπό τή Μο¬ 

νή Άρσανίου (Ρέθυμνο) καί φωτοαντίγραφό του βρίσκεται στή βι¬ 

βλιοθήκη τού Εργαστηρίου Παλαιογραφίας τού Πανεπιστημίου Κρή¬ 

της. Κωδικογράφος είναι ό Τζώρτζης Μοάτζος άπό τους Μαγαρίτες 

Μυλοποτάμου. Ενθυμούμαι ότι μοΰ είχε ζητήσει φωτοαντίγραφό του 

γιά τή βιβλιοθήκη τού Μορφωτικού Ιδρύματος τής Εθνικής Τρα- 

πέζης ό μακαρίτης Καθηγητής Λίνος Πολίτης. Γνωρίζω έπίσης άπό 

ιδιωτικές βιβλιοθήκες δύο άκόμη έξορκιστικά χειρόγραφα, καί άλλα 

δύο που περιέχουν ευχές καί έξορκισμους τού Αγίου Μάμαντος γιά 

τά ζώα. Ή συνεχιζόμενη έρευνα θά αύξήσει χωρίς αμφιβολία τον ά- 

ριθμό τών χειρογράφου αυτών. 

Τό παρουσιαζόμενο σήμερα χειρόγραφο δέν είναι μόνο τό πλου¬ 

σιότερο άπό τήν άποψη τών περιεχομένων, άλλά είναι καί τό ώραιό- 

1. Θεοχ. Δετό ράκη, Περιγραφικός Κατάλογος τών χειρογράφων τών 

βιβλιοθηκών τής πόλεως Ηρακλείου, Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών ΜΓ', 

1977-78, 188-229, (220-222). Βλ. καί, Θεοχ. Προβατάκη, Τρία ανέκδοτα χει¬ 

ρόγραφα έξορκισμών άπό τήν Κρήτη, Θεσσαλονίκη 1980, 5-6. 

2. Θεοχ. Δετοράκη, ό.π., 224-226. 

3. Θεοχ. Δετοράκη, Χειρόγραφα τής Μονής Άνωπόλεως Πεδιάδος, 

Νέα Χριστιανική Κρήτη, περίοδος Β', 19, 1999-2000, 251-259. 

4. Θεοχ. Προβατάκη, Τρία άνέκδοτα χειρόγραφα έξορκισμών, ένθ’ 

άνωτ., 6-8. Πρόκειται γιά τό ύπ’ άρ. 350 του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης (17ου 

αί.) καί τό ύπ’άρ. 1, 1787 τής ιδιωτικής του συλλογής, προερχόμενο άπό τό 

χωριό Πρίνα Μεραμπέλλου. 

Οί περιπέτειες ενός κρητικοΰ χειρογράφου 

τερο τού είδους άπό κωδικολογική άποψη. Τά έπίτιτλα καί τά αρχι¬ 

γράμματα είναι έρυθρά, όπο^ς επίσης και οι ενδιαμ.εσες οδηγίες προς 

τους ιερείς, που θά χρησιμοποιούσαν τό χειρόγραφο. Ή γραφή είναι 

όμοιόμορφη, στρογγυλόσχημη, έργο «ήσκημένης χειρός», και θά τολ¬ 

μούσα νά πώ ότι διατηρεί κάποια χαρακτηριστικά άπό τά ωραία 

κρητικά χειρόγραφα τών υστέρων χρόνων τής βενετοκρατίας, μολο¬ 

νότι είναι κατά ένα αιώνα περίπου νεότερο. Κατα την εκδήλωσή τής 

17^ Απριλίου 2008 στο ΕΙΕ ή Πρόεδρος τής Ελληνικής Παλαιογρα- 

φικήςΕταιρείας κ. Μαρία Πολίτη μοΰ έπέδειξε σπαραγμα εξορκιστι- 

κοΰ χειρογράφου, που φαίνεται νά προέρχεται από τον ίδιο άντιγρα- 

φέα Γεώργιο Αναγνώστη. Ή ομοιότητα τής γραφής είναι εκπληκτι¬ 

κή. Πιστεύω ότι ή Μονή Γωνιάς, στήν όποια έπανέρχεται έπειτα άπό 

περιπέτειες τό χειρόγραφο (ΙιαΒεηΙ §ιι& ΒΒΠΙί — έχουν και τά βι¬ 

βλία τή μοίρα τους!) θά διαφυλάξει ως πολύτιμο θησαυρό τό έπανα- 

πατρισμένο χειρόγραφό της. 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 
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ΡΟΚΤΚΑΙΤδ ΌΕ δΑΙΝΤδ 
ΌΑΝδ ΕΕ δΥΝΑΧΑΙΚΕ ΌΕ € Ο Ν 5 Τ ΑΝ ΤΙΝ ΟΡ ΕΕ1 

Ε<» ςιιβδίΐοη 3βδ ροιΐΓ3ΐίδ 11116Γ3ΪΓ68 (Ιβδ δαΐηίδ 3 Β)'Ζ3ηοβ ΐηΙβΓβδδβ 

ΓΗΐ5ΐοΪΓ6 3β Ε 1ΐίίβΓ3ΐιιτ6, ιτιαΐδ αιΐδδί οβίΐο 3β Γατί βί, 33ηδ ιιηβ οΐνΐΐίδα- 

ίΐοη οιι Γ ΐβόηβ ]οιιβ πη γοΙο δΐ ΐηιροΓί3ΐιί, ΙΊιΐδίοίτβ ιηβιηβ 3ιι οΗπδίΕηΐδίηβ 

Βνζϋΐιΐίη. Νοιίδ νοαάηοηδ ιοί ρΓοροδβΓ ψιβίφιβδ ΓθΐηαΓςαβδ δΐιτ Ιβδ ροΓ- 

ΐΓ3ΪΙδ φΓοη Κϊ άαηδ Ιβ 8γιΐ3Χ3Π*β (Ιο Οοηδίαηΐίηορίβ, ΐηδίπιιηβηΐ 03ρΐί3ΐ 

<1ιι οιιΐίβ 3βδ δαίιιΐδ2. Οη 53ΪΙ, 3βρι3δ Γβάίΐίοη 3β Οβίβΐιαγβ, ςιιβ οβίίβ 

ςυβδίΐοη βδΐ Ιίββ 3ΐι Γβρροιΐ βηίτβ Ιβ 8γη3Χ3ΪΓβ βί οβ φΐ’οη 3ρρο11β δοιινβηί 

Ιο ιηπηυβί 3β ρβΐηίιΐΓβ (ΓΟυΙρίοδ 1β Κοηιβίη3. Οβ ρΓοΒΙβιηβ ΐηιροΓίΗΐιΙ δβΓ3 

άτι οοβιιτ 3β ηοίΓβ βχροδβ, πιαΐδ ηοιίδ νοικίποηδ αιΐδδί ΓβοΗβΓοΙιβΓ, 3’ιιηβ 

Γαςοη ρΐιΐδ ^βηβι^ΐβ, «ριβίΐβδ οηί βίβ Ιβδ ΐηίβηίΐοηδ (Ιβδ 5γη3Χ3Π8ΐβδ <^ιΐ3η<1 

ΐΐδ οηί ίηί.ββτβ 3 Ιβιιτδ ηοίΐββδ Ιβδ ροΓίΓ3Ϊίδ 3βδ δ3ΪηΙδ φΐ’ίΐβ οβ1β1>Γ3Ϊβη1. 

ΡθΓ(Γαιΐ8 άβ $αιηΐ$ άαη$ Ιβ 8γηαχαιτβ. 

II ίααΐ ρΓββΐδβΓ ΒΕΒογΒ οβ ςιιβ ηοιίδ αρρβίοηδ ιοί 1β <(ροΓϊΓ3Ϊί)> 3’ιιη 

83ΐηί. Ε’βχβιηρίβ <3ιι ρηορΗοίβ ΜπΕοΙπο 1β ηιοηίΓ6Γ3. ΑρΓβδ ανοΪΓ ρ3ΐ*1β 3β 
Ε η3Ϊ5δ3ηοβ Βιι δ3ΐιιΙ, 1β 8γη3Χ3ΠδΙβ 3ΐί οβοΐ: «ΙΕ ΙΕρρβΙβΓβηί ΜαΕοΗίβ, 
οβ ί|ΐιΐ νβιιί 3ΐΓβ Γαη^β. Εη βίΤβί, ΐΐ 3ν3ΐί ιιηβ ηοΜβ 3ρρ3Γβηοβ4». Ριιΐδ, 

3ρΓβδ Ε ΠΙΟΓί 3ΐΙ 831111 βί (Ιβδ ΐη(1ΐβ3ΐΐθΠδ 811Γ 8011 Ηβη (Ιβ δβραΐίιιτβ, 1β 

1. ϋηβ ρΓβηιΐβΡβ νβΓδίοη 3ε οβ ίΓβνβϋ ά βίβ ρΓβδβηίββ οοηιιηβ οοιηιηιιηΐοβίίοη 

3 ΡοοοΗδΐοη 3ιι ΧΧΙο Οοη^τββ ίπίβΓη^ΐίοη»! 3βδ Είιιάβδ ΒγζαηίΕβδ (Ρ,οηάτβδ, 21- 

26 3οάΙ 2006). 

2. δγη&χαήιυη Εοο1β8ΐ»β Οοη8ΐ3ηίΐηορο1ίΐ3η3β, 6 οο3ίοβ 8ΐηηοιι3Ϊ3ηο, 33ϊβθίίδ 

5γη3Χ3Γϋδ δβΙβΟίΐδ, θρβΓ3 Οΐ δΙΐΐ3ΐθ Η. ϋβίβΙΐΗγβ, ΒπίΧβΙΙβδ 1902 [= δ}Ί13Χ. ΟΡ]. 

δΐΙΓ Ιβδ ρθΓΪΓ3ΪΙδ 3β δ3ΪηΙδ 33Πδ Ιβ δ}Τ13Χ3ΪΓ0, νοίΓ Ο. ϋπ^ΓΟη, Ηοίν ΙϊΙ13£β5 81ι3 

ΓϊΙίβηβδδ, ϋιιπιΕίΓίοη Οβίίδ ΡβρβΓδ 45 (1991) 26-27. 

3. δγιΐ3Χ. ΟΡ, ΡΓοΙββοπιβηα, οοΐ. Ιχνΐ. 
4. δνιΐ3χ. ΟΡ, 368. 1-3. 
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δγηαχαπδίε α]οιιΙε: «II αναίΐ αηε ηοΒΙε ρΗγδϊοηοιηΐε; $οη νϊδα§ε ηεΐαΐΐ 
ραδ α!1οη§ε, πιαΐδ γοικΙ, δεδ εΐιενβαχ βίαΐεηΐ ίΗδβδ; ίΐ εΐαίΐ ι*αδε εί αναίΐ 1ε 
οπαίε Ιαι^ε1». Νοιίδ οοηδΐοΐβΐ'οιίδ φΐ’ίΐ γ α ιοί 3εαχ ροΓίταίίδ. Εη ίιη 3ε 
ηοΐίεε, Ια 3βδεπ.ρΙ:ΐοη ρΗγδίφίε (Ια δαίηΐ, αδδεζ 3ενε1ορρεε εί οοηδίίΐααηΐ 
ιιη έίειηεηΐ ΐδοΙαΒΙε, εη εδΐ ένίάειηιηειιί: αη. Μαΐδ ηοαδ εοιηρΐοηδ ααδδί 
εοηιπιε υη ροΓίΓαίΐ 1ε ρΓεηιϊβΓ είβιηβηΐ τεΐενε — ((Εη είίεΐ, ΐΐ αναίΐ αη 

αδρεεΐ δρ1εη3ϊ3ε)) — ςηί εοηΐϊεηΐ αη Ιταίΐ εΐβ 3εδεΐΊρΐίοη ρΒγδίςηε. Α Ια 
Ιίπιίΐε, ηοαδ ανοηδ οοιηρΐε εοιηπιε «ροιΐΓαίΐ» ΐοαΐε ηοΐαΐίοη, ιηειηε ΐ’ε3αίΐε 
3 αη δεαΐ πιοΐ, νϊδαηΐ 3 3εεπτε Ραρρατεηεε (Ια δαίηΐ2. II εχίδΐε 3αδδΐ Βίεη 
δΰΐ’ 3εδ ροΓΐΐ'3Ϊίδ ιηοιααχ, εη ίαίΐ 3δδεζ Γ3Γεδ, ιηαίδ ηοιίδ ηοαδ δοιταηεδ 1ΐ- 

ιηίΐεε ααχ ροιίχαΐΐδ εοιηρΓεηαηΐ 3ΐι ιηοίηδ ιαι είειηεηΐ ρΗγδίφίε3. Οη νοίΐ 
φΐβ ηοαδ ανοηδ 3εδί§ηε ρ3Γ 1ε ιηειηε ΐεοπιε 3εδ Γεαίίΐεδ αδδεζ 3ίίΐεΓεηΐεδ: 

(Ιε νεπΐαΒΙεδ ροΓΐΓαίΐδ, οΐβ ηαΐοτε ΙίΐΐεΓαίΓε, 3 Ια ίοίδ ρΠγδίφίεδ εΐ ιηοπιαχ, 

εοηιπιε εεΐαί (Ιεδ αηαεΗοΓεΐεδ Ατδεηε οα Ογπαιριε4; 3εδ δί§ηα1ειηεηΙδ 
Ιτεβ δεεδ, ααχιριείδ ροοιταίΐ δ’αρρΙίςαεΓ 1ε ΐεηηε ά’βΐ&οηώπιοχ, αη £εητε 

(ΙοηΙ Ο. ϋα§τοη α Γείτ&εέ Γεεειηπιεηΐ Ια Ιοφφίε εΐ ΡΒίδΐοίρε5; 3ε δίιηρίεδ 
ηοΐαΐίοηδ, ραί ηε οοηδΐίΐαεηΐ ραδ 3 ρκφΓεπιεηΙ ραιΙεΓ αη ροιΐπαΐ. Μέηιε 
εηίεικίιΐδ 3ε οεΐΐε ίαςοη Ιτβδ 1αΓ§ε, Ιεδ ροΓίιαίΐδ, (Ιαηδ 1ε δγηαχαίτε, βοηΐ 
ρεα ηοιηΙ)Γ6ΐιχ. Νοαδ εη ανοηδ τεΐενε δεαίειηεηΐ αηε οίηφίαηίαίηε (Ιαηδ 
1’β3ίΐίοη Οεΐεΐιαγε, 1ε ρΐαδ δοηνεηί 3αηδ 1ε ΐβχΐε α ρΐείηε ρα§ε, ςαί νίεηΐ 
3 α ιηαηιΐδοπΐ δ, 1ε «δγηαχαίΓε 3ε δίιτηοη36)), ραιΐοίδ αιΐδδϊ (Ιαηδ Ιεδ 
Ξγηαχαήα 8βΙβοΐα. II ίαη3πι ΙεηΪΓ οοιηρΐε Βϊεη δαι·, (Ιαηδ Ιεδ ρα^εδ ςαί 
δαίνεηΐ, (1ε ΓΗίδΙοίΓε εοιηρίεχε εΐ επεοεε οΒδοατε (Ιεδ δνηαχαπ’εδ7. Οΐΐ’ε 
<ριε ηοαδ ανοηδ τεΐενε αηε οίηφίαηίαίηε (Ιε ροΓΐΓαίΐδ (Ιαηδ Γβείίίίοη Όεΐε- 

Ηαγε ηε νεηΐ ραδ (Βγο εη είΤεΐ φίίΐ γ εη αίΐ εα αηΐαηΐ, ίηίΐίαίειηεηΐ, (Ιαηδ 
1ε δγηαχαίΓε (Ιε Οοηδίαηΐίηορίε ΐεΐ φΐϊΐ α εΐε Γε3ί§ε δαηδ 3οαΐε δοοδ 1ε 

1. 8γηαχ. ΟΡ, 368. 13-16. 

2. Νοιίδ ανοηδ οοιηρΐε οοιηιηε ροιΐταϊΐ Γίη3ίοαΐίοη εοηεεπιαηΐ Ια ΐειιηεδδε 3ε 

δαΐηΐ Ρΐαΐοη (δ^ηαχ. ΟΡ, 233. 17). 

3. Νοιίδ ανοηδ Ιαϊδδέ 3ε εόΐε Ιεδ ροΓίταίΐδ 3ε Ιοχερίι ΓΗγπιηο^ΓαρΗβ (3νηαχ. 

ΟΡ 581-2) εΐ 3ε ΓαβεεΙε ΚαΒΒοι3α (δνηαχ. ΟΡ 475-6), ρατεηιεηΐ ηιοΓαηχ. 

4. δ^ηαχ. ΟΡ, 663. 51-55 (Ατδεηε); 89. 3-8 (Ογπαφίε). 
5. Ο. ϋα^Γοη, ϋέεπΓε εί ρεΐη3ΐ“ε. Εδδαΐδατ 1ε ροιΊεαίΙ ίεοηϊςυε, Ραεΐδ 2007. 

6. δγηαχ. ΟΡ, Ρι·οΙβ§οτη.βηα, εοΐ. ν-νίίΐ. 
7. Α. ί,ιιζζΐ, ΝοΙε δΐιΐΐα Γεεεηδΐοηε 3ε1 δάιαβδαπο 3ϊ Οοδίαηΐίηοροΐΐ ραΐτο- 

εΐηαΐα 3α Οοδίαηΐίηο VII ΡοιΐίΐΌ^εηϊΙο, ΚΐΟδΙα 3ϊ 8ϊιι3ϊ Βΐζαηΐΐηΐ ε Νεοείΐεηϊεϊ 
26 (1989-90) 142-143. 
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τε^ηε 3ε Οοιίδίαηΐϊη ΡοΓρΒντο^εηείε. Οοπιιηε Γα ηοίε Οεΐεΐιαγε1, Ια ρΐα- 

ραιΐ 3ε οεδ ροΓίΓαΙΐδ δοηΐ εη ίαϊΐ αηε α33ϊΐϊοη ροδΙέΓΪειη-ε 3αιΐδ εεΓίαίηεδ 

Γαιηΐΐΐεδ 3α δγηαχαΐτε. 
Εεδ ραείεριε εΐηςααηΐε ροΠΓαίίδ ςαβ ηοιίδ ανοηδ τεΐενέδ ρεανεηΐ 

εΐΓβ εΐαδδβδ εη εϊηρ εαΐε^οεΐεδ 3’αρΓέδ ίε Ιγρε 3ε δαΐηΐδ ααχεριείδ ίΐδ δοηΐ 

εοηδαοΓέδ: 

Ρεορίιείεδ (13): 

ΑΒΒαεοαπι δγηαχ. ΟΡ 272-3 

Αιηοδ δγηαχ. ΟΡ 750 

Αη^εε δ)'ηαχ. ΟΡ 313 

Όαηίεΐ δγηαχ. ΟΡ 317. 22-27 

ΕζεεΒίεΙ δγηαχ. ΟΡ 833 

Ιδαϊε δγηαχ. ΟΡ 667 

ΙεΓειηϊε δγηαχ. ΟΡ 647 

Ιοηαδ δγηαχ. ΟΡ 64 

Μαΐαείιίε δγηαχ. ΟΡ 367.19-368.16 

ΜΐεΒεε δγηαχ. ΟΡ 890 

Ναοηιη δγηαχ. ΟΡ 268 

Οδεε δγηαχ. ΟΡ 144 

δορίιοηίαδ δγηαχ. ΟΡ 275 

τεδ εί έναη^εΐίδΐεδ (3): 

Μαεε δγηαχ. ΟΡ 630 

Ρααΐ δγηαχ. ΟΡ 778-780 

Ρϊειτε δ^αιαχ. ΟΡ 778 

1. δνηαχ. ΟΡ, Ρτοΐββοιηςηα, εοΐ. Ιχνϊ. 
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ΜαΠγτδ (14): 

Αεερδίιηαδ, ίοδερίι, 
ΑείΐΒαΙαδ 

δγηαχ. ΟΡ 189.19-23 

Α1εχαη6Γε δγηαχ. ΟΡ 681. 8-12 

ΑΙρΙιεΐοδ, ΑΙεχαικΙεε, 
Ζοδΐηιε εΐ εοιηρ. 

δγηαχ. ΟΡ 86 

ϋοιηηίη, Τπηοΐΐιεε, 
ΡΒΠοΐΒέε εί εοηιρ. δγηαχ. ΟΡ 196 

Ερΐιηαςιιε, δγηαχ. ΟΡ 181. 11-12 

Ηεπηίαδ, δγηαχ. ΟΡ 717.22-25 

Ιι·εηε δγηαχ. ΟΡ 653. 16-18 

ΜεΓεητε δγηαχ. ΟΡ 259. 6-9 

Ρΐιίΐεΐαίτοδ δγηαχ. ΟΡ 695 

ΡΙαίοη δγηαχ. 0Ρ 233. 17 

δαΒαδ 1ε δίαΐέΐαίε δγηαχ. ΟΡ 627. 25-30; 629. 49-50. 

δαΓΒΠε δγηαχ. ΟΡ 505. 59-61 

ΤΒεο6θΓε 1ε δίταΐεΐαίε δγηαχ. ΟΡ 451; 737. 54-55 

Τ1ιέο6οΐ’ε 6ε ΡεΓ^έ δγηαχ. ΟΡ 65; 615-616 

ΗίεΓαιχριεδ (11): 

ΑΐΗαίΙΟδβ (ΓΑΙβΧΗϋάΓΪβ 

Β 38ΐ1β 1β ΟΓΕηά 

ΟγτΐΙΙε 6Ά1εχαη6πε 

ΟγτίΙΙβ (1β «ΙεΓΙΙδαΙεΠΙ 

ϋβηγβ ΓΑτβΟρΗ^ίΐβ 

ΕυδΙαίΗε ά’ΑηΙΐοοΙιβ 

Οι^οίτε 1β ΤΗεοΙο^ΐβη 

δγηαχ. ΟΡ 399 

δγηαχ. ΟΡ 366 

δγηαχ. ΟΡ 399-400 

δγηαχ. ΟΡ 546 

δγηαχ. ΟΡ 102 

δγηαχ. ΟΡ 917-8 

δγηαχ. ΟΡ 422-423 
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(χΓβ^οΐτε 6ε Νγδδβ δγηαχ. ΟΡ 382-383 

Ιεαη Οΐιτγδοδίοιηε δγηαχ. ΟΡ 219 

ΝΐοέρΗοεε ΟΡ δγηαχ. ΟΡ 268 

Ταεαίδε ΟΡ ραΐΓ. δγηαχ. ΟΡ 488 

Αδοβίβδ (9): 

Ατδεηε δγηαχ. ΟΡ 663. 51-55 

Ογτΐαηαε δγηαχ. ΟΡ 89. 3-8 

ΕιιΐΗγηιε δγηαχ. ΟΡ 405. 28-31; 407. 50-51 

ΜαεαίΓε 1Έ§γρΙΐεη δγηαχ. ΟΡ 401. 36-37 

ΜαοαΪΓβ 6Ά1εχαη6πε δγηαχ. ΟΡ 404. 7-11 

Ματε 1ε Μοίηε δγηαχ. ΟΡ 511. 3-6 

Ραιιΐ 6ε Εαΐεοδ δγηαχ. ΟΡ 311. 44-46 

ΤΙιεοεΟδΙε 6ε ΕεδΒοδ δγηαχ. ΟΡ 205. 57-59 

Τ1ιεο6οΓε δΐοα6ϊΙε δγηαχ. ΟΡ 216. 6-8 

11 εδ! ίη1εΓ68δαηΙ ααδδϊ 6ε ηοΐεε Ια ρΐαεε ηα’οεεαρεηί Ιεδ ροιϊΓαϊΐδ 
6αιΐ5 Ια ηοΐΐεε εοηδαοΓεε αη δαΐηΐ. ϊΐδ ρεανεηΐ δβ ΐΐ'οηνβΓ εη 6ε'ΒιιΙ 6ε 
ΙεχΙε, εε ςαε ηοιίδ ανοηβ οΒδεί'νέ 6αηδ ηειιΓ εαδ. δίχ ίοίδ δΐιτ ηεηί, ΐΐ β’α§ίΐ 
6’ηηε Βεενε ηοΐηΐίοη, εοηηηε ροιιτ 1ε ιηαι-ΐγτ Ηεπηίαδ, οίι Ια ηοΐϊεε εοηι- 

ιηεηεε αίηδΐ: ((II νίναίΐ δοκδ 1β Γε^ηε 6’ΑηΙοηίη, 6αηδ Ια είΐε 6ε Οοηιαηα, 

αναίΐ 1ε ραη£ 6ε δο16α1, εΐ έΐαίΐ 6’ηη α§ε 6έ]α αναηεέ, ανεε Ιεδ εΐιενεηχ 
ΒΙαηεΗίδ ραε Ιεδ αηδ1». Νοιίδ νογοηδ ΐεϊ εοηηηεηΐ ιιη οιι 6εηχ 6ε1αί1δ ρΗγ- 

δίφίεδ ρεηνεηί δ’ΐηίέ^ΓεΓ α Ια ρεβδεπίαΐΐοη 6υ δαίηΐ, 6οη1 1ε δγηαχαπδΐε 
ίη6ίφΐε αιΐδδί Γέροςηε α Ιαςαείΐε ΐΐ νίναίΐ, Ια ραίπε, Ια ρΓοίεδδίοη. Ι)αηδ 
Ιΐ’οίδ εαδ, ηοιίδ ίροηνοηδ ηοη ραδ ηηε Βεενε ηοΐαΐίοη, ιηαΐδ αη ροΓίΓαίΐ 
ρΐιΐδ 6ενε1ορρε. II δ’α§ίΐ 6ε 6εηχ ηοίϊεεδ δΐιτ ΊΤιεο6οΐ'ε 1ε δίταίεΐαίε2, εΐ 
δΐΐΓίοαϊ 6ε Ια ηοΐίεε 6ε δαΒαδ 1ε δίταίεΐαίε 6αηδ 1ε ηιαηιΐδοήΐ Ρ, Ιειηοίπ 

1. δγηαχ. ΟΡ, 717. 22-25. 
2. δγηβχ. ΟΡ, 451; 737. 54-55. 
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οαρΐίαΐ 6υ δγηαχαΪΓε 6ε Οοηδίαηίΐηορίβ ου Γοη ίχοιζνε Ια 6εδοηρίΐοη ε[υε 
νοΐεΐ: «II αναΐί 1ε §τα6ε 6ε δίταίέΐαίε, έίαΐί Οοίΐι 6οπ£Ϊηβ, αναΐί ίτεηίε- 

Ιιυΐί 3ΐΐδ, 1ε βοτρδ ρΐυδ Βίαηε φΐε ηεΐ^ε, 1ε νϊδα§6 ΓΟδβ. Εεδ οΚενευχ (Ιε δα 
Ιβίε είαΐεηί εοιηιηε Γογ, εί δεδ γεαχ1...». Εε ιηαηαδΟΓΐί, ιηιιίϊΐέ, ηοιίδ ρπνε 
(1ε Ια ίιη 6α ΐεχίε. Νουδ Γενΐεικίτοηδ ρΐυδ Ιοϊη δυτ εε εαδ, α ηοίΓβ εοηηαΐδ- 

δαηεε υηΐφίε, 6’υη ροΓίταίΙ εΐβΐ&ΐΐΐβ εη ίείε 6ε ηοίΐεε. Ο η νοΐί εερεικίαηΐ 
φΓΐΙ α Ια ηιειηε Γοηείΐοη ςυε Ιεδ ηοίαίϊοηδ Βτένεδ τεΐενεεδ ρΓβεεάεηιιηβηΙ: 
ΐΐ δ’α§ΐί 6’υηε ρατίΐε, ΐεΐ ΙιγρεΓίτορΙιΐέε, (1ε Ια ρΓεδεηίαίΐοη (Ιιι δαίηί. 

Εεδ ροτίταΐΐδ, ραιΡοίδ Γέ6υίίδ α υηε δΐηιρίε ηοίαίΐοη ρΐιγδΐςαβ, ρειι- 

νεηί ε^αίβιηεηί είτε δΐίυεδ εη εοιιτδ (1ε ηοίΐεε. Νοιίδ εη ανοηδ τεΐενέ Ιιυίί 
εχειηρίεδ. Εβ δίίυαίΐοη εδί ΐεΐ ιιη ρευ ρΐιΐδ (ΙΐνεΓδβ ςυε <Ιαηδ 1ε εαδ (Ιεδ 
ροΓίΓαίΐδ εη ΟεΒυί (1ε ίεχίε. II ρεαί δ’α^ΐι-, Ια εηεοΓε, «Ι’ιιηβ ρΓεδεηίαίΐοη 

(1η δαίηί, Ιε^ετειηεηΙ τείαιχίέβ, ηΐ3Ϊδ 1ε ρΐιΐδ δοιινεηί, εεδ ροΓίΓαίΐδ £ΐ§α- 

Γβηί εη εοατδ <Ιε ηοίΐεε ρ3Γεε (|α’ΐ1δ οηί αηε Γβίαίΐοη είτοΐίε ανεε 1ε τεεΐί. 

Εε δγηαχαηδίε 6ερεη6 ΐεΐ είΓοΐίεπιβηΐ 6ε 83 δοιιτεε ηαπ’αίΐνε. Οη ρεαί 
ρΓβηάΓε εοηιηιε εχεηιρίε Τΐιέοείΐδίε (1ε ΕεδΒοδ, 6οηί 1ε ροιΐταΐί αδεέίΐςαε 
ςιΓοη Ιΐί <Ιαηδ 1ε ιηαηαδεπί Βα2 Πφίτβ α 1’εη6ΐΌΪΙ φΓεχΐ§ε \ά ηαΓΓαίΐοη, 

ε’βδί-3-(1ΪΓε αυ ιηοιηεηί οα Ια δαΐηίε αρραΓ3Ϊί αα παΓΓαΙεαπ «Αρτεδ δ’ είτε 
ρΓεηιυηΐε (Ια δΐ§ηε (1ε Ια εΓοΐχ, εΐΐε αρρατυί αυ εΙιαδδευΓ. Ε11ε αναΐί Ια 
ίοπιιε (Ι’υηε ίειηιηε, ηΐ3Ϊδ εε φΓοη νογαΐί 6έρα8δαίί εε φΐΐ εδί Ηυιηαίη. 

δεδ εΐιενεαχ είαΐεηί Βίαηεδ, δοη νΪ53§ε ηοΐτ, δεαίε δα ρεαιι τείεηαΐί Γα§εη- 

εεπιεηί (1ε δεδ οδ εί, (Ιαηδ δοη εηδειηΒΙε, εΐΐε ηείαΐϊ ςα’αηβ οπιΕτε3». 

Όαηδ Ιεδ ααίΓεδ εαδ, ε’εδί-α-6ΪΓε δθΐχαηίε-6ΐχ ρουΓ εεηί (1ε Ρεηδειη- 

Βίε, 1ε ροΓίΓαΐί δε ΐΓοανε εη ίιη (1ε ηοίΐεε. Οη ρεαί ΐεΐ ορετετ εηοοεε αηε 
(ϋδίΐηείΐοη. ϋαηδ (Ιεαχ εαδ, εεαχ <Ιε ΚαΒΒουΙα εί 6ε Μαεαΐτε ΙΈ^γρ- 

1. δγηαχ. ΟΡ, 627. 61-629. 50. λΥΐηΙςεΙιηαηη, (ε6ϊίΐοη άί. ρ. 218, η. 3), 
123 οοηδΐΟβΓΗΠί ςυ’ΐΐ δ’αφί 6’ηη ρ3883£β (ΓΟυΙρΐοδ άίδρ&πι 6ε I» ίοΟΐίΐοη 6ΪΓβείε, 
ε6ΐίε 1ε ροΐ“ίΓ3Ϊΐ 6ε 83635 φΐ’ΐΐ ίτοιινε 6αηδ 8γηαχ. ΟΡ, 627. 25-30. 

2. 6,3 ηοίΐεε 8ΐιτ ΤΗέοείΐδίε 6ε ΕεδΒοδ φΐ’οη Ιΐί Οαηχ ΓεΟΐίΐοη Γΐεΐεΐιαγε 3 

ρΐεΐηε ρβ^ε (δχηαχ. ΟΡ, 206. 5-207. 5) ηε εοιηροΓίβ ρ38 6ε ροιίΓοΐί; εεΐΐε φΐ’οη 
ΙΐΌΐινε 63115 1ε5 8γηαχαιϊα χβίβοία Ο’αρΓβδ Ββ (Ρβήδ. §τ. 1589; εί. 8νη3Χ. ΟΡ, 

ΡνοΙβ^οηιβηα, χχΐν-χχν), ρΐιικ 6ενε1ορρεε, εβί ρΐιΐδ ρΐ’οοίιε 6ιι ίεχίε Γεδίπηε (ΒΗΟ 
1723). Οη 53ΪΙ φιε Ιο Υΐε 6ε δβΐηίε Τΐιεοείΐδίε ρατ 1ε πιαφδίΓε Νΐεβί3δ δ’ίηδρΐΓβ 6β 
1β νΐε 6ε 53Ϊηίε Μβεΐε ΓΕφνρίΐεηηε. II β5ΐ ηοί3Β1ε ί|ΐιε 1ε 5γη3Χ3ΓΪ5ίε, ροιη* εείίε 
6εηιΐβΓ8 (δ}ΐΐ3χ. ΟΡ, 577-580), η’βΐί Γβριίδ ηυευη 6βδ εΐεηιεηίδ 6ε ροΓίΓαΐί φΓΐΙ 
ίΓθΐιν;ιΐί 63115 δοη ιηο6ε1ε. 

3. δγηηχ. ΟΡ, 205-206. 57-59. 
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ίΐεη1, 1ε ροΠΓαΐί ίί^αε αναηί Ια ιηοΠ 6α δαίηί. Οαηδ ίοαδ Ιεδ αυίΓβδ εαδ, ΐΐ 
εδί δΐίαε αρΓβδ εί (1ε εε Γαΐί, ΐΐ εδί 1ε ίΙεπιΐεΓ εΐεηιεηί 6ε Ια ηοίΐεε, η’έίαηί 
δαΐνΐ, ενεηίαείίειηεηΐ, <ριε 6ε Ια ιηεηίΐοη 6υ Ιΐεα 6ε Ια δΐιιαχε. 0 εδί 6αηδ 
εείίε ροδΐίΐοη, 6οηε, ψιε δε ΙΐΌΐινεηί Ια ιηα]0ΓΪίε 6βδ ροΓίιαΐίδ 6έϊαΐί1εδ 6βδ 
δαΐηίδ 6αηδ 1ε δγηαχαΐτε. Ιΐδ γ αεηαΐεΓεηί αηε ίοπηε 6’ααΙοηοηιΐε. II Γααί 
τειηαΓ({αεΓ εερεη6αηί φΐε εείίε ίοπηαίε η αρραΓίΐεηί ραδ αα δγηαχαΪΓβ 
6’οπ§ΐηε: δααΓ αη εαδ, οη ηε Ια ίΓοανε ραδ εη είίεΐ 6αηδ Ιβδ δγηαχαΐΓβδ 
Η εί Ρ. Ε11ε εδί αα εοηίΓαΪΓβ ίΓεδ ρΓβδεηίε 6αηδ Ια εΐαδδε δ* εί εε ρΚε- 

ηοιηεηε, Βΐεη ηοίε ραΓ ΌεΙεΚαγε 6αηδ δα ρεέΓαεε2, δο^^εΓβ ηα’ΐΐ γ α εα, 

νΐδ-α-νίδ 6εδ ροΓίΓαΐίδ, αηε ενοΐαίΐοη 6εδ δγηαχατΐδίεδ. 

Ρβ βγηαχαιτβ βί ΕΙρίοε. 

Νουδ 6ενοηδ α ϋεΐεΐιαγε αηε ααίεε οΒδει-ναΐΐοη £οη6αιηεηία1ε3. 

Εεδ ροΓίΓαίΐδ ςιΓοη ίτοιινε αΐηβΐ εη ίιη 6ε ηοίΐεε δβΓαΐεηί, ροατ Ια ρΐα- 

ρατί, ειηρηυιίέδ ρατ Ιεδ δγηαχατΐδίεδ α αηε δοατεε αιάςαε: ιιη ιηαηαεί 6ε 
ρεΐηίαΓε, αηε ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, (}ΐιε ϋεΐεΐιαγε ΐ6εηίΐΓΐε 

εοηηηε είαηί ίτέδ ρτοείιε 6ε εείίε ({ΐιΐ, 6αιΐδ 1ε Οοΐδίΐη 296, α ροατ ίΐ- 

Ιγθ: Έκ των Έλπίου του Ρωμαίου άρχαιολογουμένων εκκλησιαστικής 
ιστορίας περ'ι χαρακτήρων σοιματικών. ΕοΓδίμιε Οε1βΙιαγβ ΐ6εηΐ ΐΓΐαΐί 
αΐπδΐ Ια δοιιτεε 6’αη ^Γαη6 ηοιηΒτβ 6ε ροΓίταΐίδ 6α δγηαχαΐι*ε, Γοροδεαίε 
6Έ1ρΐοδ, εηεοτε ρεα εοηηα, αναΐί είε ε6ίίε 6’αρτβδ 1ε ιηαηιΐδεΓΐί 6ε Ρα- 

ΓΐβραΓ ΤΐδεΗεη6θΓΓ4. ΑρΡεδ Γβ6ΐίίοη 6ιι δγιιαχαΐτε (1902), ΐΐ ίααί αί- 

ίεη6Γε εηεοΓε ρΐαδ 6’αηε ίτεηίαΐηε 6’αιαιέεδ ροια ηαε Μαηοΐεδ 0Ηαίζΐ6α- 

1. δγη3Χ. ΟΡ, 475-476. 44-48 (ϊΕώοηΙβδ; Ια ηοάεε νΐβηί 6υ ηΐδ. Μ); 
8γη3χ. ΟΡ, 404. 7-11 (Μ303ΪΓε 6Ά1βχαη6ΐΊβ). Εε ροι·Ιι·3ΪΙ 6ε ΜαεαΐΓβ εδί Γβρτΐδ, 
ρΓεδ^ηε 3 Γΐ6βηηηυ6, 6ε Ρ3ΐΐ36ε 6’Ηέ1εηορο1ΐδ, Ηΐδί. Ε3115., ε. 18. 

2. δγη3Χ. ΟΡ, ΡΓθΙε§οτη.βηα, Ιχνί: «Ιη ιιιιιΐίΐδ βηΐηι εο6ΐεΐ6ιΐ5, ν. 8, 
ρΙεΓοηιπκιιιε ρΓορΙιείαηιιη εί φΐοηιηΒηιη ΐΐΐιΐδίπιιηι ερΐδεοροηιιη Ι3116360 εΕιίδαΕ 

Φ1363111 3ΐ·5θ1νίϊαΓ, ιη φΐ3 δβηοίΐ είΤι^ΐεδ ί3Π! 3εειιι·3ίε 6ερΐη§ΐΙυΓ, αί εί ί|ΐΐ3η6οριιβ 

3663ίιιτ οαΐιΐ5η3ΐη ε 03ε1ί1ϊ6ιΐ5 δΐιηΐΐΐΐιηιΐδ νΐ6ε3ίηη). 

3. δγη3χ. ΟΡ, ΡΓθΙβ£θτηβηα, ρ. Ιχνΐ. 
4. Ε ε6ΐίΐοη ρΓΐηεβρδ εδί εείίε 6β Α. Ρ. Ο. ΤΐδεΙιβηΟοΓί’, 1861, 6αρτε5 1ε 

ιηαιιηδεΓΪΙ 6ε Ρ3ΓΪ8 (Οοΐδίΐη. φ. 296, £ο1. 68-71ν); εΐΐε ηνβΐί βίε ρτεοεΒεε 6ε Γε6ί- 
ίΐοη 6β Γγ3§ιτι6ιι18 (Ρ. Τΐδε1ιεη6οι·£, Αηεε6οί3 830Γ3, Εεΐρζφ 1855, ρ. 129-130). 
Εε ίεχίε ΐηίε§Γ3ΐ εδί ΓβεΒίίέ, βνβε ίΓ36υείΐοη ηιβδε, ρ3Γ Ρ. υδρεηδίά], ΓΙ’πι6γ 
Ιάενδίίο] 6ιιε6ονιιο] ΑΕα6ειηη, I, 1867, ρ. 263-273. 
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Βϊδ, βη 1938, ίαδδβ ραΓαϊίΓε υηβ ε3ϊίϊοη 3Έ1ρΐθδ ρΐαδ δαίϊδίαϊδαηίε, φΐϊ 
εχρίοϊίε αηδδϊ Γαρροιΐ 3α δγηαχαΐτε 3 ε Οοηδίαηίϊηορίε1 εί δοιΐοαΐ. φά 
ηίϊΐϊδε, οαίΓε 1ε Οοί$Ιίηίαηιι$^ αη αιαηαδεπί 3ε Μοδεοα 3αΐε 3ε 993 εί 
εοηίεηαηί Ια 3επιϊεΓ6 δεείϊοη 3ε Ροριίδεαίε2. Εηε εάϊίϊοη ρΐαδ τεεεηίε, 
δΟΓ Ιαςαείΐε ηοιίδ Γενΐειι3ΐΌΐΐδ, εδί 3αε 3 Ργ. \ΥϊηΒε1ιηαηη3. Οαιΐδ Γΐη- 

Ιΐ'ο3υοΐίοη ςαϊ ρΓεεέ3β δοη ε3ϊίϊοη, 0Ηαΐζϊ3α1αδ, φαί εοηηαΐί Βϊεη Ιεδ ίτα- 

νααχ 3ε δεδ ρΓεάεεεδδβητδ εί εη ραΓίϊεαΙϊεΓ 3ε ϋεΐεΐιαγε, ρι-οροδε αηε δβ- 

ηε 3ε ΓβιηαΓφαεδ ϊιηροΓίηηίβδ εί ε εδί α Ιοί ςηε ηοαδ ειηρηυιίεΓοηδ ηοίΓε 
ρΓεδεηίαίϊοη 3ε Γοεαντε4. 

Εοευντε 3ΈΙρϊοδ, οα δαηδ 3οηίε ρΐαίοί 3Όυ1ρίοδ (ϋΐρϊιΐδ) 1ε Κο- 

ιηαϊη, εβί 3ίνίδεε εη εϊικ| ρατίϊεδ: Ια ρΓεηιϊετε 3οηηε Ια ιηεδατε 3Ά3αιη; 

Ια 3βυχϊεπιε, 3εδ ροΠταίΕδ 3ε 3ϊχ-δερί ρτορΗέίεδ (ΒαΓαεΙι είαηί ΐηεΐαδ); 

Ια ΐΓοίδΐειηε εδί εοηβαετέε α Γαδρεεί ρΗγβίςαβ 3α ΟΗτΐδί; Ια φΐαίτϊεηιε, 
Ιεδ ροΓίΓαΐΐδ 3εδ αροίτεδ Ρίεττε εί Ρααΐ; Ια εϊηφηϊεηιε, εεαχ 3ε οηζε Ηΐε- 

τατφαβδ (ϋεηγδ ΓΑτεορη^ϊίβ, Ηαϊί ΡεΓεδ 3ε ΓΕ^Ιϊδβ 3εδ ΙΥε-Υε δ., εί 
3εαχ ραίπατεΐιεδ 3ε Οοηδίαηίϊηορίε ρΐαδ ίατάΒδ, Ταταϊδε εί ΝϊεερΗοΓβ). 

8εα1ε Ια εϊηφυΐεπιβ ρατίϊε 3ε εεί εηδειηΒΙε Γίνατε 3αηδ 1ε ηιαηυδεπί 3ε 
Μοβεοα, δοαδ αη ίϊίτε Ιε^ετεηιεηί 3ϊίΐεΓεηί 3ε εεΐαϊ φα’οη ΐΓοανβ 3αηδ 1ε 
ϋοΐείΐηΐαηαε5. Ροατ 0ϊιαίζί3α1άδ, Γοεαντε 3’«ΕΙρϊοδ» βδί αηε εοηιρϊΐαίϊοη 
Ιιείετο^εηε, οϊι δεαίε Ια 3εαχίειηε δεείϊοη, βατ Ιεδ ρτορίιείεδ, ρα ταϊί ανοΐτ 
ρυτ δοητεε αη πιαηαεί 3ε ρείηίατε. Εβδ φααίΓΪειηε εί είηςαίειηε δεείϊοηδ 
- Ιεδ ροΓίταϊίδ 3εδ αροίτεδ εί 3εδ βαϊηίδ ΡεΓεδ - δοηί ρΐαδ ΙΒίβΓαίτεδ εί Ιεδ 

1. Μ. 01ιαίζΐ33ΐίίδ, Έκ των Έλπίου τοΰ'Ρωμαίου, Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 
Σπουδών 14 (1938) 393-414. 

2. Μοςηαβηεΐε, ΒϊΒΙ. 5γηο3. 100 (νΐίίεΙίιηίΓ 108), ίοΐ. 231ν-232. 
3. Ρ. \Υϊη1ίε1ηΐ3ηη, ΟΒετ 3ΐε ΙίότρβΓίίεϊιεη Μετίαηαίε 3βΓ §ΌίίΒβδββ1ίεη 

Υαίετ. Ζυ βΐηειη ΜαΙβΓΒαεΙι ααδ 3εΓ Ζεϊί ζννϊδείιεη 836 ιιηά 913, 33ΐΐδ Ο. Ρτίη- 
ζίη§;, ϋ. δίιηοη (έ3.), Ρβδί αη3 Α11ί3£ ΐη Βγζαηζ, Μπηϊεΐι 1990, ρ. 107-127. 

4. Ροιιγ ιιηε ρτεδεηίαίϊοη Γβεεηίε, νοϊτ Α. Ο(ιιίΙετ) - Α. Κ(αζ1ι3αη), Οχ- 
Γογ3 Οΐοίΐοιι&Γ>'οΓ Βγζβηίϊαηι, νοί. III, Νβ\ν Υοτ1ί-Οχίοτ3 1991,1544, δ.ν. ΟαΙρϊοδ 

5. «Έκ των Ούλπίου του Ρωμαίου άρχαιολογουμένων εκκλησιαστικής 
ιστορίας περί χαρακτήρων σωματικών θεοφόρων πατέρων», 01ΐ3ίζϊ3α1α3, ορ. 

οϊι., ρρ. 404-405, Γαΐί ΓβιηαΓςαεΓ 3 ]ιΐδΙβ ίϊίτε φηε εε ΐϊΐτβ, ρΐαδ οοιηρίβί οριε οεΐαΐ 
ηιι’οη Ιϊί 33118 1β αΐδ. 3ε ΡβΓΪδ, α 3β Ιιοηηεδ οΐιαηοβδ ά’βίτε ίηίίίαΐ. II βη 3β3ιι1ΐ: φΐβ, 
βοιηηιε ίΐ ηβ δ’αρρίΐςαε ψια Ια εΐηςιιϊέιηε ραείίε 3ε ΓεηδεηιΒΙβ, ΐΐ βδί νεβΐδειηΡΙαΒΙε 
ςπε Γοεαντε 3’ΕΙρίοδ/ΟαΙρίθδ ηβ εοιηρτβηαίί ϊηϊΐϊαίειηβηί ςαβ εείίε αΐήιηε ρατΤΐβ, 

αυχιι^αείΐβδ οη βη ά &3]οΐηί 3’3αΐΓβδ υΐίεπευτεπιεηΐ. 
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ροΓίΓοΐίδ 3εδ δαίηΐδ ΡίεΓΓε εί Ρααΐ οηΐ ροατ βοατεε Ια €ΙΐΓοηοβταρΙιΐβ 3ε 
Μαΐαΐαδ. Έε ηοιη 3Όα1ρίοδ (ΕΙρϊοδ 3αηδ 1ε ιηαηαδοπί 3ε Ραιάδ) α ίοαίεδ 
Ιεδ εΐιαηοεδ 3’έΐΓε αη ηοιη 3ε Γαηίαΐδΐε, εί Ια εοιηρϊΐαίΐοη, ίεΐΐε ςη’εΐΐε 
ηοαδ εδί ραενεηιιε, 3οΐΐ είτε 3αίεε εηίΓε 828 — ιηοΓί. 3ε ΝίεερΙιοΓε — εί 
993, 3αίε 3α Μο^ΐίβτιήε. Όεραίδ 1’αΓίίεΙε ίοη3αιηεηία1 3ε 01ιαίζϊ3αΓίδ, 
ηοίτε εοηηαΐδδαηοε 3ΌυΙρίοδ α ρεα ενοΐαε. λΥΐηΡεΙιηαηη1 α δΐιηρίεηιεηί 
ρΓεεϊδε 1ε ΐεΐΊηΐηΐί$ ροεΐ ηιιαη, ςαί εδί 3οηηε ρατ Ια Σβιιτβ άβ8 ϊγοι.ξ 

ραίήαΓβίιβε, ψΛιίϋίδβ Οαΐρίοβ: 836, εί ηοη 828. ϋε Γαςοη ρΐαδ Γοη3α- 

ιηεηίαίε, Εοιν3εη, εη 1988, α ιηίδ εη 3οαίε Γ1ιγροΐΗεδ6 3ε Οΐιαίζίεΐαΐήδ 
ηαϊ νογαίί 3αηδ αη ιηαηαεί 3ε ρείπίατε Ια δοατεε 3ε Ια δεείϊοη 3Όα)ρΐο5 

δία* Ιεδ ρΓορΙιείεδ2. Έ’οροδεαίε δε ίτοανε αίηδί, εοηίΓαΪΓειηεηί α εε ςαε ρεη- 

δαίί Όε1ε1ιαγε εί ηα’εοΓίί εηοοεε λΥίηΙίεΙιηαηη, εΐοί^ηε ραε δα ηαίια'ε ρατ 
δεδ δοητεεδ 3εδ ίΓαίίβδ 3ε ρεΐηίια’β. 

Ο’εδί α εεί οραδεαίε, ρΓέεΐδεηιεηί α δεδ 3εαχίειηε, ρααίτΐειηε εί 

είηραίειηε δεείίοηδ, ρυ’οηί είε ειηρεαηίβδ Ια ηιοΐίίε 3εδ ροΓίεαίΐδ εοηίεηηδ 
(Ιαηδ 1ε 8γηαχαΪΓε 3ε Εοηδίαηίΐηορίε. 8ατ Ιεδ 3ίχ-δβρί ροΓίΐ’αϊίδ 3ε ρεο- 

ρΐιείβδ 3’θαΐρίοδ, 3οαζε οα ίΓβΐζε δοηί Γερί’ίδ3, ίαη3ίδ φαε, οαίΓε Ιεδ ροε- 

1. Ρ. λΥϊηΡε1ηΐ3ηη, ορ. εΐί., ρ. 108. 

2. 1. ί,ΟΛνιΙβη, Ι1]αιηΐηα1ε3 Ρτορίιεί Βοοίίδ, Ρα., 1988, ρ. 51-55. 

3. Οη ηε ίτοανε ραδ 3αηδ 8γιΐ3Χ. ΟΡ Ιβδ ροτίταίίδ 3’Α53ΐ3δ, 3ε Βαταείι, 3ε 
ϋοεί ηΐ 3β ΖΗοΙιατΐε. II εδί 3ίΓίϊεϋε 3’εχρΐίηυετ εβδ «Βδειιεβδ. II ρβαί δ’α&ίτ 3’οαΒΙί, 
οα εηοοτε 3’ιυι ΐΉ3ΐιςυε 3’ίηΐόΓεί. Οη ρεαΐ δε 3ειη3η3ετ 3αδδϊ δί, εοιηηιε ροατ ΕαδίΗ- 

ί.Ιιβ 3ΆηΙίοε1ιε (νοίτ ηοίε δυΐν3ΐιίβ) αηε εηςαείβ ρΐιΐδ 3ρρτοΓοη3ΐε 3αηδ Ιεδ 5)Ίΐ3Χ3Ϊ- 

τβδ ηε ίεπι ραδ Γβ3ρρ3Γ3Ϊίτε αη ροΓίταΐΙ (]αε Ια ρΙαρΗΓΐ 3εδ οορίδίβδ οηί ηέφβέ. II 

ρειιί δ’3^ΐτ ααδδΐ 3’αη εΐιοΐχ ΗβΙϊΒετε: 3Ϊηδί, ροατ ΟαΙρϊοδ, Ζαείιατΐε εδί |εαηβ; ρουτ 
1ε δνηαχαπδΐε, ίΐ δ’ηφΙ 3’αη νϊβϊΐΐαΐ’3, εί εείϊβ ίηεοηιραίϊΐιϊΐΐίε ρεαϊ ανοΐτ εοη3αΐί 3 

Ιαΐδδετ 3ε εοίβ 1ε ροτΐτ3Ϊί φ.Γοη ίτοιινε 33ΐΐδ ΟαΙρϊοδ. Νοίτε ΙιβδΐίβΙίοη δατ 1ε ηοτηΐιτε 
3εδ ροτίταΐίδ 3ε ])Γορ1ιείβ ίίεηί αα εαδ ρ3τϋίοα1ϊετ 3ε ΰααΐεΐ. Εε ροτίταίί 3οηηβ ρατ 
ΟαΙρϊοδ («ϋιιηϊεΐ: αη εαηαηαε, εχίτειηβιηβηΐ Ββαα», εΓ. 01ΐ3ίζΐ33ΐίϊδ, ορ. εΐί., ρ. 

409. 15) ηβ ίΐφίτε ραδ 3αηδ 1ε 8γιΐ3Χ3Ϊτε εη ίιη 3ε ηοίϊεβ; ηι&ΐδ οη τβίτοιινβ, 3αηδ 
1ε εοτρδ πιεηιε 3ε εείίβ ηοίϊεβ, Ιβδ 3εηχ εΐέηιεηΐδ εαταείετίδΐΐ^ηβδ, §1οδέδ ΙοαΙβίοϊδ 
3ε ίεΐΐε Γαςοη ριι’ίΐδ δοΐεηί εοιηραίϊΒΙεδ ανβε αηε εοηεβρίϊοη ρΐυδ ίτα3 ϊίίοηηεΐΐε 3ε 
εε ριιε 3οϊί είτε αη δ3Ϊηί ρτορίιείε ((ΐΟ’έΐΗΪΙ ιαι Ιιοπηηεείιηδίβ, 3β δΟΓίβ (|ΐιβ Ιβδ Ιαϊί’δ 
ρεηδ3ΪεηΙ ηαε ε’βίΒΪΙ αη ευηικριε... 13 έίαίΐ δβε 3αδρεεί, ιη&ΐδ Ια §Γ3εε 3ε ΓΕδρτίί 
1ε τεη33Ϊί ίτβδ Βεβα»: 5γη3χ. ΟΡ, 317. 22-27). Οη &3ιηβί φΐε Ια δοητεε 3υ 
δγη3Χ3Ϊτε εδί 3 εΐιετεΐιβτ 3αηδ Ιεδ λΒεδ 3βδ ρτορίιείεβ β3ϊ1βεδ ρατ δείιεττηβηη: εί. 

Οΐιαίζκίαΐεϊδ, ορ. εΐί., ρ. 397. II βδΐ ρτοΒ&ΒΙε ΐ{ηε 1ε δγηαχ3Πδίε η’α ρ3δ ετα Βοη 

3ε τε3 οαΒΙετ εε ροτίταϊί. 
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ΙΓ3ΪΪ3 3εδ βαΐηΐδ Ρίεττβ εΐ Ραυΐ, ηουδ τεΐτουνοηδ 3αηδ 3ΐνετδ δ^ηαχαΐτβδ 
061,1 X 3β 161186ΙΤίΒΙβ 3βδ 011Ζ6 ΗίεΤΟΤφίεδ ΟβΟΠίδ ραΤ Οΐΐ1ρΐθ8, γ ΟΟΠίρΠδ 
Ευδίηΐΐιε 8’ΑιιΙΐοεΙιε, φΐε ΕεΙεΗαγε εΐ λΥϊηΙκΙιη&ηη. οηΐ επι αΒδβηΙε 3ιι 

δγηαχαίτβ, βΐ φΐΐ γ ίϊ§υτε ροιιτίαηΐ1. 

Ροιιτ Ιβδ ιηο3α1ΐΙεδ 3β Ρειηρίοΐ 3’θυΐρίοδ, ταρρείοηδ ρτειηΐετεηιβηΐ 

φΐε Ιβδ ροτίταίΐδ τερτΐδ 3ε Ρορυβευίε 3οηΙ ΐΐ βδΐ ΡαυΙευτ ηβ Γϊ§υτεηΙ φΐε 
3αηδ εετίαΐηδ ιηαηιΐδεπίδ, ηιιΐ αρρατίίβηηβηΐ 1ε ρΐιΐδ δουνεηΐ α Ια εΐαδδε 
δ*2. ΒευχΐεηΐθΐηεηΙ, δαηδ αυεηηε εχεβρίϊοη, Ιεδ νίη§1-είης[ ροτίταίΐδ εετ- 

Ιαϊηειηεηΐ ΓβρΓίδ 3’θυΐρΐοδ %ιιτβηΙ εη Πη 3ε ηοΐΐεε, αρτβδ πιοτί <1ιι 
δαΐηΐ. ΕηίΊη, 1ε ου Ιβδ δνηαχατΐδίβδ οηΐ α3ορΐέ νίδ-α-νΐδ 3β Ιβυτ δοιίΓεε υηβ 
αΐΐΐίικίε αδδεζ 3ΐίΐετβηΙε δβίοιι Ια δβείΐοη 3β Ρορυβαιΐε φΐ’ΐΐδ εχρίοίΐαϊεηΐ. 
Ροιιγ Ιβδ οηζβ Ηίετατφίβδ, 1β Ιεχίβ 3'θυΐρΐοβ βδΐ τερπχΐυΐΐ ροιίΓ αίηδΐ 3ίτβ 
δαηδ εΗαη^επιεηΙ. II εη να (Ιε ηιεηιε ροιιτ 1ε ρτορίιβίβ δορίιοηΐοδ3. Μαίδ 
ροιιτ Ιβδ αροίτβδ Ρΐεττε εΐ Ραυΐ αίηδΐ φΐε ρουτ οηζε εΐβδ 3ουζβ ρτορΗεΙεδ, 

1ε δγηαχατΐδίε ρτοεε3ε α υηβ ηιέίαρίιταδβ. Εε ροτίταίΐ 3ε Ναοιιηι ρευΐ δβτ- 

νΐτ (Ι’εχειηρίε: 

Ουίρίοδ, β3. 05αΙζΐ3αΙαδ, ρ. 410. 

28-30 

Ναουμ. στρογγυλογένειος, έπίλιγνος 
προς τοϊς μαγούλοις ώς μΰ υψηλήν 
έχων την τρίχωσιν του μετώπου, 

μακροκέφαλος, ώς με’ χρόνων άνήρ, 
καΰκος. 

δ)αιαχ. ΟΡ, 269. 13-16 

Ήν δέ στρογγύλον και σιμόν εχων τό 
γένειον, ισχνός τάς παρειάς, ούλος 
την τρίχα, μικρόν ύποφάλακρος, έπι- 

μήκης την κεφαλήν, ώσε'ι χρόνων 
με'. 

1. δγηαχ. ΟΡ, ΡνοΙβ^οτηεηα, ρ. Ιχνί: «56(1 βχββρίο ΕιΐδίαΐΗΐο βΐ ηοηηιιΐΐΐδ 

ρτορΗβίΐδ»; βη ίβΐΐ, 1ε ροΠταΐΙ άΈιΐδΙ&ΐΗβ 3’ΑηΐΐοεΗε β§υτβ 33Π5 1ε δγηαχαΐτβ, 

Όβίεΐια^ε Γ37311Ι ε3ΐΙβ 3’αρτ68 1ε δβιιΐ ιηαηιΐδβηΐ 0& ραηηί Ιβδ 8γη3Χ3Π3 δείεοία 
(δ^&χ. ΟΡ, 917-918). Ι/αίΐιπηαΙΐοη βττοηββ 3ε ϋβ1β1ΐ3γβ εχρίΐφΐβ ςηβ λ¥ΐη- 

ίςείπιαηη, ορ. εΐΐ. ρ. 125, ηε 3οηηβ ραδ 3ε τείετβηβε αιι δγηαχαΐτε ροιιτ 1ε ροτίτβΐΐ 

3Έΐ15ΐ3ΐ1ΐβ. 
2. νοΐτ δγηαχ. ΟΡ, Ρ?·οΙβ£οηΐ6ηα, Ιχνΐ. Καρρείοηδ ψιβ 1ε Ιεχίβ β3ίΐβ ρ3Γ 

ΟεΙβΗαγβ 3 ρΐεΐηε ρα£β βδΐ εεΐιιΐ 3υ ιηαηιΐδοπΐ δ, Ιεΐε 3ε ίϊΐβ 3β Ια βίαδδβ δ*. 

Τοπίείοΐδ, Ιβδ ροτίταίΐδ οτίφηαΐτβδ 3ε Γοριίδοιιΐε 3’θυΐρΐοδ ρειινεηΐ δβ ίτουνετ 3055Ϊ 
3αηδ Ο’αιιίτβδ δ}ΐΐ3Χ3ΪΓβδ: 3Ϊηδΐ, ρουτ Ιβδ δαΐηίδ Ρΐεττε εΐ ΡαιιΙ, Ια ηοΐίεβ εώΐΐββ ρατ 
Όβίεΐιανε 3 ρΐεϊηε ρα^β, ανεε Ιεδ ροτίτβΐΐδ 3εβ δβίηίδ (5_γη3Χ. ΟΡ, 778. 25-35; 

779.17-780.11), λάβηΐ 3βδ ηΐδδ 8 εΐ ϋ (Ρατΐδ. ^τ. 1587). 

3. δ}'Π3χ. ΟΡ 275; II. 8 05; \¥ΐη1νβΙττΐ3ηη, η° 11. 
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Ρβδ εοττεδροηΟαηββδ 3’υιι ΙεχΙβ α ΡαυΙτε άβΕηαηάεταϊβηΙ α βίτβ 
εΙυ3ΐββδ δ},δΙεηιαΐ:ϊηυβιηεηΙ, α Ια ίοΐδ ρατβε ςυ’εΐΐβδ ηουδ Γειίδβΐ^ηεηί δΐιτ Ια 
ίαςοη 3οηΐ 1β δ}ΐιαχαπδίβ α οοηιρΗδ 1β Ιεχΐε φΐ’ϋ Ιίδαϊΐ βΐ ρατεε φΐ’βνεη- 

Ιυείίβηιεηϋ 1ε Ιεχΐε ςυΐ α δβτνΐ 3β ηιο8βΙε ρευΐ 3ΐίΤετβΓ 3ε ββΐυί <]υε ηουδ 
Ιΐδοιίδ 3αηδ 1ε ιηαηιΐδεηί 3β Ρατΐδ. Ροιιτ Ια φίεδίΐοη (|ΐιΐ ηουδ οεβυρε, οη 
ρβυΐ δε 3εηιαη3βτ ρουτςυοΐ 1β δ^ηαχατίδΐβ α ρΓοεε3ε 3ΐίΤετειηιηβηΙ: ρουτ 
Ιβδ Ιιΐετατςυεδ βΐ ρουτ Ιβδ ρτορίιβίβδ (αΐηδί ιμιε Ιεδ αρόίτεδ). 8αηδ 3ουΙβ α- 

Ι-ϋ ]υ§β ιριβ Ιβδ ροτίταίΐδ 3β ρτορίιείβδ ερπΐ Ιτουναίΐ οΐιεζ Οιιΐρΐοδ εΐαΐεηί 
Ιτορ ρβυ Ιΐΐΐβταΐτβδ βΐ α-1-ϋ βτυ Ροη Ο’βίβνετ αυ ηιοίηδ Ιβυτ ηίνεαυ 3β Ιαη- 

§υβ. Ρβδ ροτίταίΐδ 3ε ΙιΐβΓαΓφίεδ, ρΐυδ εΙαΡοτβδ οΐιεζ Ουίρίοδ, Ιιιΐ αυτοηΐ 
αυ βοηΐταΐτβ ρατυ αοοερΙαΡΙβδ. Μαίδ 1ε οαδ 3βδ ροτίταίΐδ 3βδ αροίτβδ Ρΐειτε 
βΐ ΡαυΙ ηβ δ’εχρϋςυε ^υβτβ. 

Ρυΐϋΐδαΐίοη 3Όυ1ρίοδ ρατ Ιεδ δγηαχατίδ1βδ ηε ίαίΐ ραδ 3ε 3ουΐε. 

Νοη δευίειηεηΐ ηουδ τεΐτουνοηδ 3αηδ Ιβδ 3βυχ βαδ Ιβδ ιηεηιβδ ηοΐίεβδ ανεε 
Ια ιηειηβ Ιβηβυτ βΐ ρατίοίδ Ιβδ ιηεηιβδ Ιβπηεδ, ηιαΐδ Η. ϋεΐεΐια^ε αναίΐ 

3β]α αΙΙίτε Ι’αΙΙεηΐΐοη δυτ υη Γαΐΐ 3βείδΐί: εΐιεζ Ουίρίοδ, ηουδ Ιτουνοηβ, 

3αηδ εβτίαίηδ εαδ, αυ Ηβυ 3’υηβ 3βδβτΐρΐίοη, ου βη ρΐυδ 3ε εεΙΙβ 3εδετίρ- 

Ιΐοη, υη τβηνοΐ1. Αΐηδί, δορίιοηΐαδ βΐ Αιηοδ τβδδβιηΡΙεηΙ α ΡαροΙτε Ιεαη 
1ε ΤΗεοΙοφβη; Οδββ, α Ιοαείιΐη ου α Ιοδβρίι; Μΐεΐιεε, α Οοδίηαδ 1’Αηατ- 

§)τβ; ΑΒ3ϊαδ, α ΡαροΙτε Ιαε^υβδ2. Ρουτ Οτε^οίτε 3ε Νγδδβ, Ουίρίοδ εΐ 
1ε δ^ηαχατΐδίε ηοίβηΐ δβυΐεηιεηΐ φΐ’ίΐ τεδδεηιΡΙαίΙ α δοη Γτετε Βαδίΐβ3. Ρε 
ροτίταΐΐ 3υ ραΐτΐατεΐιε Ταταΐδβ τεηνοΐε α εεΐυί 3ε Οτέ^οϊτε 1ε Τ5βο1ο§ίεη, 

εβίυΐ 3ε Νΐεβρίιοτε α 0\τί11ε 3Άΐ6χαη3τΪ64. Όβ]α εΐιβζ Ουίρίοδ, εβδ τεη- 

νοΐδ η’οηΐ ^υετε 3β δβηδ, ρυίδ^υ’ίΐ η*^ α 3αηδ 1’οριΐδευΐβ αυειιηβ ηοΐΐεβ δΐυ' 

Ιβαη, ηοη ρΐυδ φΐβ δυτ Ιοαείιΐη, Ιοδερίι, Ιαεςυβδ ου Οοδίηαδ. II δβιηΡΙε 
εΐαίτ φΐβ Γορυδευίε, ου δα δουτεε, εοηίβηαΐΐ αηείβηηβιηβηΐ ρΐιΐδ 3ε ηοΐίεβδ 
φΐε ηουδ η’εη εοηηαΐδδοηδ αυ]ουΐ’31ιιυ. ϋαηδ Ιβ εαδ 3βδ Ιιίβτατ^υεδ, ΐΐ εη 
να 3ίΓί,6Τ6ΐτπηεηΙ, εΐ 1ε τεηνοΐ 3β Οτβ^οΐτβ 3β Νγδδβ α Βαδΐΐβ, ρατ εχειη- 

ρΐε, δε εοιηρτεη3 ρΐυδ αΐδβηιβηΐ 3αηδ υη οριίδευίε οίι Ιεδ 3ευχ ηοΐΐεβδ δε 

1. 8)τί3χ. ΟΡ, εοΐ. Ιχνΐ. 
2. δνηαχ. ΟΡ 750 (Αιυοδ); δ^αχ. ΟΡ 275 (δορίιοηΐαδ); δ)τΐ3χ. ΟΡ 144 

(Οδεβ); δ}τΐ3χ. ΟΡ 890; Οιιΐρΐοδ, ε3. 01ια1ζΐ33ΐίΐδ, ρ. 410. 34 (ΑΒ3Ϊ3δ). 
3. δ}ηαχ. ΟΡ 382-383; ΟΗβίζΐΟαΙοδ, ορ.εΐΐ., ρ. 413. 86-87. 
4. Τητβΐδβ: δ}ηιαχ. ΟΡ 488; 053ΐζΐ3α1ίΐ5, ορ. οίι., ρ. 414. 121-124; 

Νΐεβρίιοτε: δ}τΐ3χ. ΟΡ 725-6; ΟΗαΙζΜαΙίΐδ, ορ. είΐ., ρ. 414. 125-130. 
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ίοηΐ δΐιίΐβ ψιβ Βαηδ Ιβ δγηαχαπ-β, φϋ δ’ βδΐ 8αηδ Βοιιΐβ Ιτουνβ οΒ1ί§ό Ββ 
ηιοΒίίιβΓ Ιβ^βΓβιηβηί. Ιβ Ιβχΐε (]υ’ί1 βορίαίΐ1. 

Εβ ίαίΐ φΐβ Ιβ δγηαχαπδΐβ αίΐ ιιΐϊΐϊδβ Γορυδβοΐβ Β’Ουίρίοδ — βΐ ηοη 
Ουίρίοδ υη δγηαχαΐΓβ — ηβ ίαίΐ ραδ ίίβ Βουίβ, ιηαίδ ββία η' ίιηρίκριβ ραδ 
ςυ’ ίΐ αίί, βυ βηίχε Ιβδ ιηαίηδ Ιβ Ιβχίβ Ιβί ηυβ ηοιίδ Ιβ βοηηαίδδοηδ αυ]οιιτΒ* Ηιιϊ. 
ϋβδ Ιβ ΒβΒυΐ, Οβίεΐιαγβ — φΐΐ, ραΗβ ρηιΒβηηηβηί; Β’υη ιηαηυβί ΐΓβδ ρΓο- 

βΐΐβ (1υ ΙβΧΐβ Βΐ1 Οοίδΐίη - αναίΐ ρΓΟρΟδθ Ββ Γ3ρρθΓί.6Γ 3 Ια 1Τ16ΙΠ6 δΟΟΓββ 
Ββυχ ροΓΐταίίδ φιί ηβ ίι^υΓβηΐ ηί Βαηδ Ιβ €οί$Ιϊηϊαηιι$^ ηΐ (Ιαηδ 1ε Μοε- 

(/υ,βηβίχ: ββυχ Ββ ΤΗβοΒοΓβ δΐοιιΒίΐβ βΐ Βυ ιηαΓίγτ ΜβΓβυτβ2. II η’ίηΒίηυβ 
ραδ Ιβδ βπίβΓβδ (]υ’ί1 ιιΐίΐίδβ, ιηαίδ ίΐδ δοηί βη ίαίΐ βνίΒβηΐδ φΐαηΒ οη Ιίί 
Βίβη δα ΡεβΓαββ: ββδ Ββυχ ροΓΐΐ’αίΐδ βοηΐ ρεορββδ α Ια βίαδδβ δ* Βυ 3γ- 

ηαχαΐΓβ; ίΐδ ίι^υτβηΐ βη αρρβηΒίββ Ββ Ια ηοΐίββ, αρΓβδ Ια ιηοιΐ Βυ δαίηΐ; 

ϋδ βοηΐ Βαηδ 1β δίγΐβ Β’Ουίρίοδ, αυ ιηοϊηδ ραΓ 1β Γαίΐ ρυ’ίΐδ δβ ΓβΒυίδβηί α 
ιιη ΒΓβί* βί^οίΐί^ηιο^ ίαίΐ <Ιβ ηυβί^υβδ βρίΐΐιβΐβδ3. 

ΟΙιαΐζίΒαΕίδ δΐιΐΐ ΌβΙβΗαγβ, ιηαίδ ρΓοροδβ αηβ Ιΐδίβ ρΐιΐδ Ιοη^υβ <Ιβ 
ροΓίΓαϊΐδ βη ίίη (Ιβ ηοΐίββ ρυί ηβ ίϊ^υτβηΐ ραδ βΐιβζ Οιιΐρΐοδ ίβΐ ηυβ ηοιίδ 1β 
βοηηαίδδοηδ: ΜβΓβυΐ’β βΐ ΤΗβοΒοΓβ δΐοιιΒίΐβ, Βή’έ δί^ηαΐβδ ραΓ ϋβίβΐιαγβ, 
πιαίδ αιΐδδΐ Ραιιΐ Ιβ .Ιβυηβ, ΜαοαΪΓβ 1Έ§γρΙίβη, Ευίΐιγιηβ Ιβ ΟραηβΙ, Μαΐ’β 
Ιβ Μοίηβ, δαίιαδ Ιβ δΐΓαΐβΙαΐβ βΐ Γαρόίΐ’β ΜαΓβ4. ΟΙιαΐζίΒοΕίδ ΐουΐβίοίδ, 
ΐΓβδ ρπκίβτηηιβηΐ, η’αΐΐηΒυβ ραδ ββδ ροιΐταίΐδ α Ουίρίοδ βΐ δΐΐΓΐουΐ, ϋ δβ 
§·αι*(Ιβ βίε Ιβδ ΓβρίΌΐΙυΐΓβ Βαηδ δοη β'Βίΐίοη ου ίΐ ηβ ίαίΐ Βυ Γβδίβ ςυ υη ιΐδα^β 
αδδβζ ΒίδβΓβΐ (Ιιι ίβιηοί^ηα^β <Ιιι δγηαχαηβ 

ϋαηδ δοη αεΐίεΐβ (Ιβ 1990, ΕπβΒΙιβΙιη ΥΥίηΙίβΙιηαηη βδΐ Ββαυβουρ 
ιηοϊηδ ρπιΒβηΐ5. II βοηδίΒβΓβ ρυβ Ιβδ Ββυχ ροΓΐβαίΐδ δυρρίβιηβηΐαίΐ’βδ δί- 

^ηαΐβδ ραΓ ϋβίβΐιαγβ βΐ ιηβιηβ δβρί 0β ββυχ ηιιβ δί^ηαΐβ ΟΙιαΙζΐΟαΙνΐδ ίαϊ- 

1. Ουίρίοδ, νϊβηΐ άε οΐοηπεε Ιε ροιίταϊΐ εΐο ΒυδϊΙε, δβ εοηίβηΐε άε (Ρεε 

(]υε Οι-β^οΐι-ε βίε Ν}'δδβ «ΓεδδειυΒΙίΐϊΐ βη ΐοιιί α εβίυϊ-εϊ»; 1ε δ,γηαχΗΓΪδΙε ρΓοεΐδε: «ϊΐ 

ΓεδδβιηΒΙαίΐ βη Ιουΐ α δοη ίτβΓβ Βαδΐΐβ». 

2. δγιίΗΧ. ΟΡ, ΡΓοίββοπιβηα, Ιχνί. Ροιιτ Ιε ροΓίεαΐΙ (Ιβ ΜβΓευΓβ, νοΐτ 5ν- 
113χ. ΟΡ 259. 6-9; ροιη· εεΐιιϊ Βε ΤΙιόοΒοΓβ δίοιιάίΐβ, νοίτ δγηαχ. ΟΡ 216. 6-8. 

3. Οη η’ν ΐΓοηνβ ρ»δ οβρεηάβηΐ 1ε νοβΗδυΙαίΓε νταίηιεηΐ ε3Γ3εΙβΓίδΙίριιβ 

ΒΌιιΙρίοδ. 
4. ΟΙΐΗΐζϊΒδΙάδ, ορ. εΐΐ., ρ. 404, η. 2. ΝοΙοη$ ρυε 1ε ροΓίΓαΐΐ Βε ΜαεαίΓβ 

ΓΕ§γρΙ.ίεη ηβ ίϊ^ιιεβ ρ»δ ΙοιιΙ 3 Ια Γιη Ββ Ια ηοΐίεε εοηδαεΓέε 3 εβ δαίηΐ, ηΐΒΪδ αναηΐ 
Ιβ ηιεηΐϊοη Ββ Ια ιηοεί. δοη οπ^ϊηε ΙίΐΙέΓΒΪτε ηβ Γαίΐ Βυ ΓβδΙε αηβιιη ΒουΙε (νοίΓ 

ηοίε ρ. 224, ηοίε 2). 

5. Ρ. λΥϊηΙίεΙηιαηη, ορ. εΐΐ., ρ. 218, η. 3. 
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δαϊβηί: ραΓίΐβ ίηίΐϊαίβηιβηΐ Ββ Ι’οβιιχτβ ΒΌηΙρϊοδ βΐ, Ββ ββ ίαϊΐ, Ιβδ ϊηΐβ^Γβ, 

α ΙβυΓ ρΐαοβ Βαηδ Ιβ βαΙβηΒπβΓ, Βαηδ δα ρΓορΓβ βΒϊΐίοη βΐ Βαηδ δα ρΓορΓβ 

ΐΓαΒηβΐϊοη αΙΙβιηαηΒβ Ββ Γοριίδβιιΐβ ΒΌιιΙρϊοδ1, <ριιί δβ Ιτοιινβ αΐηδί βοηδί- 

ΒβΓαΒΙβιηβηΐ αιι^ιηβηϊββ ραι· ταρροΓί α ββΠβ Ββ ΟίιαΙζίΒαΙάδ, Β’αιιίαηΐ φΒΙ 

δΐ^ηαΐβ αιΐδδϊ, βη Ιβιιτ αίΥββΙαηΐ υη ηυιηβΓΟ, Ιβδ ροΓίΓαίΐδ Ββ δαίηίδ αυχηυβίδ 

Γβηνοϊβ, βοηιιηε ηουδ 1’ανοηδ νυ ρΐιΐδ ΙιαυΙ, Ιβ Ιβχΐβ ΒΌηΙρϊοδ α ρΓοροδ 

Β’υηβ ΓβδδβιηΒΙαηοβ βηίτβ Ββυχ ρ6Γδοηηα§·βδ2. Εβ δβυΐ ροΓίταΐΐ δί^ηαΐβ ραΓ 

ΟίιαΙζίΒαΙάδ ςυβ λλ; ίηΡβΙηιαηη Γβ]β11β βδΐ ββΐυί Ββ Ραυΐ Βυ ΕαϊΐΌδ, ([ΐΡί! δβ 

βοηίβηΐβ Ββ ΓβρΓοΒυίΐ’β δαηδ 1’ίηΙβ§τβΓ α δοη βΒΐΐϊοη Β’Ουίρίοδ, δαηδ Βουΐβ 

ραΓββ ςυβ ββ δαίηΐ, ηιοβΐ βη 955, Ιυί ραβαίΐ Ιρορ ΓβββηΙ ροιυ’ ανοίτ βυ δα 

ρΐαββ Βαηδ Ι’ορυδβυΐβ φΐ’ίΐ βΒίΐβ3. 

ΟβΙΙβ ίαςοη Ββ ρΓοββΒβΓ, ςυί πδ^υβ Ββ Γαϊΐ’β ίΐΐυδίοη, βδΐ ΐΓβδ ββί- 

Ιί(|υαΙ)Ιβ. Μβιηβ δί βΐΐβ ρΓβηΒ ιηίβυχ βη βοιηρίβ Ια ΐι-αΒίΒοη ΒίτββΙβ βί ίη- 

ΒίΓββΐβ ΒΌυΙρίοδ, βη βιηρίογαηΐ βη ραΠΐουΙίβΓ υη ΐΓοίδίβηιβ ηιαηυδβΓίΐ4, 

1 βιΐίΐίοη ΛΥϊηΙίβΙιηαηη τίδ^υβ Ββ ΒοηηβΓ υηβ ίΒββ ίαυδδβ Βυ βοηίβηυ βί 
<!(' Ια δίΓυβΙυτβ Ββ Γββυντβ ΐΓαηδηιίδβ δουδ ββ ηοιη. Οβίΐβ-βί, βοηυηβ ηουδ 
1’ανοηδ νυ, ηβ βοηΐϊβηΐ ςυβ Ββδ ρΓορΙιβΙβδ, Ββδ αρόΐΐ'βδ βί Ββδ ΙιίβΓαΓβριβδ. 

ΑιΙιηβΙΐΓβ ςυ’βΐΐβ αίΐ βοηίβηυ αυδδί Ββδ ιηαΓίγΐ’δ βδΐ ροδδίΕΙβ - ρυίδρυβ Ιβ 
ρβορίιβίβ ΜίβΗββ βδΐ Βίΐ ΓβδδβιηΒΙβΓ α δαίηΐ Οόιηβ, ββ ηυί ρβυΐ ί'αίΐ'β δυρ- 

ροδβΓ ςυ’ίΐ α βχίδΐβ, α υη ββΓίαίη ιηοιηβηΐ, υη ροΓίταίΐ Ββ ββ δαίηΐ Βαηδ 
1’οριΐδβυΐβ -, ιηαίδ ΓβδΙβ ΙιγιχιΐΙιβίίςυβ. Ουαηί. αυχ δαίηίδ αδββίβδ, πβη ηβ 
ηουδ ΒίΟ (ρι’ίΐδ αίβηΐ βίβ ΓβρΓβδβηΙβδ. Οη ρβηΐ βΓίΙίςυβΓ αυδδί ΓβΒίΐίοη λΥίη- 

Ινβΐηιαηη δυΓ ββιΒαίηδ ροίηΐδ ρΓββίδ. Νοιίδ ανοηδ 3β]α δί^ηαΐβ φιβ Ιβ ροι·- 

1. \¥ ΐ η 1( ε 1 ηι 3 η η, ορ. άΐ., η05 28 (ΜαβΙίΟδ ΒεΓ ΑροδΙεΙ), 30 (ΜειΕυτίοδ 
νοη Κ3Ϊ53Γ0Ϊ3), 31 (Κθ5ΐιΐ38 Αιοι^γτοδ), 36 (Μαίοποδ νοη ΑΙεχαικΕεία), 37 (Μαε- 

1(05 Μοηαείιοδ), 38 (83635, δΐι-αΐεΐαΐβδ Βεε ΟοΙβη), 42 (Ευΐΐιγπήοδ ΡΓεδΡ^εε), 46 

(ΤΙιβοΒοΐΌδ δΐηΒίΐεδ). 
2. \νίη1ίβ1πΐ3ηη, ορ. είΐ., η08 22 (ΙοβΙΒιώ), 23 (Ιοδεί), 26 (ΙαΥοΙιοδ Ββε 

ΑροδΙεΙ), 27 (Ιοίιαηηβδ Ββε Τΐιεοΐο^ε). 
3. λ¥ίη1(ε1ηΐ3ηη, ορ. είΐ., ρ. 126; 8γηαχ. ΟΡ, 311. 44-46 (Βαηδ Ιεδ 

δγηαχαΓίβ δείεεία, Β’βρεεδ 1ε ηΐδ. δα). 

4. II 553£ή Βυ ΐϊΐ8. Βε ΟαιηΡείΒ^ε, ΤπηίΙγ Οοΐΐε^ε, Β. 9. 13: νοίι* Υ'ίη- 

1(ε1ΐΏ3ηη, ορ. είΐ., ρ. 114. 0ε ιηαηιΐδεπί εδΐ βδδεηΰεΐίειηεηΐ υη ΓβευείΙ Β’εευντβδ 
Βε Οΐ'ε^οΪΓε 1ε ΤΗέοΙο^ίεη, αικριεί οη 3 αΒρίπΙ, 3υ Γοΐ. 357, 1ε ροείεαίΐ Ββ εβ ΡβΓβ, 

βπιρηιηΐε 3 Ουίρίοδ: νοίτ Ο. Ύβη Ββ ΥοεδΙ (βί) Η. ϋείβΐιαγε, Οαΐαίο^υδ εο- 

Βίευηι Ιια^ίο^ΓαρΙηεοπηη §Γ3βοοπυη Οεπηαηίαε, Βεί&ίί, Αη^Βαε, ΒευχεΙΙεδ 1913, 

ρ. 289. 
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ΙΓ3ΪΪ 6ε Μαεαΐτε ΙΈ^γρίΐεη, 6αηβ 1ε δγηαχαίΓε, ηβ 86 ίχουνβ ραδ αρΓβδ Ε 

1110Π (Ιιι 8ΗΪηΙ, Ε οϊι Ρΐ^ητβηί Ιοϋδ Ιβδ ροΠταΐίδ δΰτειηεηί Γερί'ΐδ 6ΌυΙρΐοδ, 

Π13Ϊ8 βν&ηΐ1. Οείίβ εΪΓεθ113ΐ3ηθ6 6θΐί Ι'6Ιΐ6Γ6 ΪΓ68 ΐηββαΐΐί ροιιτ 1111 ίεχίε 

<1θ1ΐί 1 ΟΠ£Ϊΐ16 681 3 οίΐβΓοΙίβΓ 3Ϊΐ1β3Γδ, (13118 ΙΉίδίΟΙΓβ ΕΐΙδΕφΙβ (1ε Ρ*ΙΕ<1β 

6ΉεΙεηοροΙΐδ2, 6οΐι εΐΐε εδΐ τερπδε ιηοί ροαΓ ιηοί, δαιΐδ φιε ηβη η’ΐικίΐςυε 

ηΐΐΐΐ ί3Ϊΐ1β 81ΐρρθδ6Γ 11116 6ΐ3ρε ΐηί6ΓΠ1β6Ϊ3ΪΓ6 εΐΐίτβ Ρ3ΐΐ3<ΐ6 6ί 1ε 8)113Χ31Γε. 

Νοιίδ νουοίποιίδ ιηοηίτεΓ, ρ3Γ ιιη αηΐτε εχειηρίε, φιε ίουί ροΓίταΐί 

εη Πη (1ε ηοίΐεβ, β3ΐΐδ Ιεδ δγηαχαΐτβδ, ηε ρτονΐεηί ρ3δ ΡοΓεέιηεηί 6’0υ1- 

ρί°δ. Εο 038 (1ε δβΒαδ 1ε δίΓαίεΙαίε, (1ε εε ροΐηί (1ε νυε, βδί ίιΐΒΐηιεΙίΡ3. 

ϋ3ΐΐδ 1ε 3)Ίΐ3Χ3ΪΓε Ρ, ιιη ιηαηιΐδοπΐ (1ε Ραίιηοδ φΐί ΓερΓΟδεηΐε ιιη είαί 

31101611 (1υ δ}Ί13Χ3ΪΓ64, 011 ΡΐΐΐίΊ 1161106 (ΓΟΐΐΙρίοδ 116 8 631 ρ3δ 6Χ6Γεβε, 06 

ροιΐταϊί, φΐε ηοιίδ 3νοηδ εΐίε ρΐιΐδ Ιιαυί5, Ρϊφίτε 6ε]α, 611 6εΙιοί (1ε ηοίΐεε. 

II 3 3£ΊΪ. (111116 ρΓΟδεΠίαΐΐοΐΙ (Ιΐΐ 831111, ρ3Γ3ΐΙέ1β 3 06 ([36 11038 3ν0113 ΙΙΟίβ 

Ρ03Γ ΗβπηΪ33. Νοιίδ 1ε Γεϋτουνοιίδ βηδυΐίε (Ι3ΐΐ8 δ εί (Ιπηδ Με εη Γιη (1ε 

ηοΐΐεε εείίε Γοΐδ, ηΐ3ΐδ ΐΐ ιι’βδϊ πεη 63ΐιΐΓε φΐε Ιε ροΠΓαίί άέμ 6οηηε ρ3Γ 

Ρ, ιηείαρΙίΓαδε 61; 6έρΕεε6. II θδΐ, ΐεΐ, εοπιρίεί, εί 83 βη ρεπηεί (Ιο Γβδίε 

άα δβ ί“3ΪΓε ιιηβ ΐ6έε (Ιο δβιΐδ 6υ ραδδ3§ε ηιηίΐΐε 6αηδ Ρ. 

Εβ 03 Ιεδ 3γη3Χ3ΓΪ8ΐθ3 (χΐΐί οηΐ 311181 εητΐοΗί Ιβδ 8γη3Χ3ΪΓβδ (1ε ροι·- 

ΐΓ3ΐΙδ βη Γιη (1ε ηοίΐεε, αρΓβδ Ε ιηοΠ 6υ δαΐηί ηοηί ραδ υίΐΐίδε ιιηε δοιιτεε 

αηί^υβ, Ουίρΐοδ, ιηαΐδ 33 ιηοΐηδ 6βυχ, 83ΐΐδ 6ουίε ρΐιΐδ. Ιΐδ ρειινβηί ανοίτ 

εΐε φΐκίβδ, ροιίΓ ρΓοεε'ιΙετ αΐηδΐ, ηοη 8β3ΐεηΐ6ηΙ ρ3Γ 6βδ Γ3ίδοηδ ρταΕφίεδ, 

111318 ρατ (Ιεδ ηκχίείβδ Ιΐΐίεΐ'αΐΓβδ: αΐηδΐ, (ΐ3ΐΐδ ΟγτΐΠε (1ε 8εγίΗορο1ΐδ, Ιε 

Ρ0ΠΓ3Ϊ1; (1Έ3%1Ι16 βφΙΓβ 3ρΓ6δ Ε ΙΠΟΓί (Ιΐΐ 831111;, ίΟΙίί 001Τ1Π16 (13118 Ε 

ηοΐίεε ιΐο δγηαχαΪΓε7. II εδί (Ιοηε ίτέδ ΐιηρηι6ειιί 6 ηιί<%ΓεΓ 33 ίεχίε 

(ΙΌηΙρϊοδ ίουί ροτίΓαΐΐ φΐί, 6αηδ Ιβδ δγηαχαΕβδ, Γΐ^ιιτε εη 3ρρεη(1ΐε6 3 

3ΐΐ6 ηοίΐεε. Οη ηε νοΐί (Ιιι Γβδίε ρ3δ (Ι3118 ηηεΐΐε ραπίε (Ιε Ι’οεηντε 6ΌηΙ- 

Ε νοίΓ ρΐιΐδ Ηαηί, ρ. 222, ηοίε 4. 

2. ΡαΙΕίΙε 6ΉεΙεηορο1Ϊ5, Ηΐδί. Ειΐδ., ο. 18, έά. Ο. Βηίΐετ, ΤΗε Εδοδί^ο 
ΙΙΐδΙοΓν οί Ρη113<1ϊιι8, ι. II, ΟαιτιΒηοΙ^ 1904, ρ. 58. 

3. 8τιΐ3χ. ΟΡ 627. 61-629. 50. 

4. 8γιΐ3χ. ΟΡ, ΡΓοΙββοτηβηα, χ-χΐ. 

5. νοΐτ ρΐιΐδ ΕιαΙ, ρ. 216 εΐ η. 1. 

6. Επεπρεπε δε αντω εν ττ} τής ηλικίας ακμή λενκότης σώματος και 
παρειών ερνθημα, και εν τή κεφαλή και τω τιώγωνι οίονεϊ χρνσίζονσαι τρίχες 
και διαλαμπονσαι. αι δε των οφθαλμών βολαϊ τον βλοσυρόν και καταπληκτικόν 
εχουσαι, τον άνδρα και στρατιώτην νπέφαινον. 

7. Ονηΐΐε 6ε δεγίίιοροΐΐδ, Υίβ (1ε δ. ΕιιΐΗγηιε, έά. δεΗ^ν^τίζ, Κντϊΐΐ ο» νοη 
δΙε^ΐΙιοροΕ, Εείρζί§· 1939, ρ. 59; δνη^χ. ΟΡ, 405, 28-31. Ε& ηοΐΐεε άυ δ}ιι&- 
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ρίοδ, ρηί ηε εοπιρεειιΟ ρα’ΑχΕηι, Ιεδ ρΐ'ορίιβίεδ, 1ε Οΐιπδί, 6εαχ 3ροΐΓ6δ εϊ 

6εδ ενορυεδ, 33ΐ’3ΪβιιΙ ρυ Π^ητεΓ (Ιεδ η^Ιγτδ οη (Ιεδ 3506168. 

Ε’ υη άεε Γ6δΐι1ΐ3ΐ5 6ε ηοίχβ εηρηείε εοηεεηιε ηΐιΐδΐ Πήδίοίοε (Ιεδ 

Ιεχϊεδ. ΡοηΓ Γοριίδευίε 6’θιιΐρίοδ 1ε Κοηιηίη, ρΐιΐδ ρΓεεΐδειηεηί. 6ε δα (Εγ- 

ηΐεΓε δεείϊοη, Γαηεΐεηηε εάίίΐοη 6ε ΟΙιαΙζϊάαΕΐδ, ανεε δεδ ΐιίδηίίϊδηηοεδ, 

(Ιοηηε υη ΙεχΙε ΡοιιΟηπιεηίαΙειηειιί ρΐηδ οοιτεεί ([ΐιε εεΐΐε 6ε λλ ϊηΡθΙιηαηη, 

([ΐιί 3 εοιίδΐάεΓε εοηηηε Γ3Ϊδ3ΐιί; ρβΓίΐε (Ιιι Ιεχίε ςιι’ίΐ ε6ίΐ3ΪΙ, 83ΐΐδ αηαίγδεί' 

ρΓεεΐδειηεηί Ιεδ εΐοηηεεδ, 6εδ εΐεηιεηίδ (1 αιιίΐιεηίΐεΐΐε (Ιουίειιβε, ου ηιεηιε 

δύΓεηιεηί ΐηαυίΕεηίΐφίβδ. 

Εβε ίηΐβηύοπε άιι $γηαχαή3ΐβ. 

Ε’υΐΐΐΐδαίΐοη 6ε Γοριίδουΐε 6Ό3ΐρΐθ5, α υη δ1α6ε δεοοη63ΪΓε 6ε 

ΠιΐδίοΪΓε 6υ δγιΐ3Χ3ΪΓ6 6ε Οοηδίαηΐίηορίε, ροδε Ε φίβδίΐοη ρΐιΐδ ρειιοΓαΙε 

6ε Ε δεηδίΜΙΐίε 6εδ δ)τιαχ3ΓΪδ(εδ 3 Γαδρεεί. ρΐιγδίριιε 6εδ δαΐηίδ 6οηί ϋδ 

Γεδυιηεηί Ε νΐε. 
II εδί οΕϊγ ηυΕ Ιοή^ΐηο, 1ε π^αείβυτ 6υ ρΓειηΐεΓ δγαιαχαΐι-ε, 1ε 

ΒΐΕΗοίΙιεοαΐΓε Εναιϊδίε1 ίΓ3ν3ΪΐΕιιΙ δοιίδ 1ε τε^ηβ 6ε ΟοηδΙαηίΐη VII, ηα 

ρ38 ροΐ’ίε 6,ΐηί6Γ6ί ραΓίΐευΙΐεΓ α ΙαρραΓοηοο 6εδ δαΐηίδ. Όαιΐδ 83 ρΓείαεε 

ίεΐΐε ([υε ηουδ Ε Ιΐδοηδ 6αηδ 1ε ιηαιιυδεπί Η, ΐΐ ηε Πηίε^εε ραδ α δοη 

ρΐΌ^Γαιηιηε ςηε, ροιιτ Ιβδ ιηαΓίγΐ’δ, ΐΐ 6εί3Ϊΐ1ε αΐηδΐ: ((6αιΐδ 1β ρΐ'βδειιί εεΐ’ΐί, 

]’3Ϊ ΐηεΐυδ φιΐ είαΐί εΐιαευη, εβυχ φΐ*Π α εοηώαίϊυδ, Γβροφιβ εί Ε ιηαηΐβΓε 

6οηί ΐΐ 3 εοηι1ΐ3ΐί3 εί ν3Ϊηευ2». ϋαηδ εε ρΐΌ^ταιηπιε, δβυΐε Ε ρΓβηιΐεΓε 

Χ3ΪΓ6 δυΐί εη £Γ05 13 Οεδοπρίΐοη ςυ’οη ίΓΟίινε εΐιεζ ΟγτΐΙΙε, ιη3Ϊ5 βΐΐε εδί 5ΐιίΐΪ53ΐη- 

πιεηΐ 6ίίίει·βηΙε ροιη- φι’οη ρυΐδδε 5υρρο56Γ φΐ’ΐΐ γ ά υη ΐηίεπηε6Ϊ3ΪΓ6. Οη ηο(βΓ3 

31155Ϊ ςιιοη ΐΓοηνε εΐιεζ Ογτίΐΐβ υη ΒΐιίΓβ ρθΓ(Γ3ΐί 6β 53Ϊηί ρΕεέ εείίε ΡοΕ ίοηί 6ε 

δΐιΐίε 3ν3ΐιί 1ε Γβεΐί 6ε ιηοΓί: νΐε 6ε 8. ΟγτΕςιιε, έά. δείηναιΐζ, ρ. 235. Οε ροΓ- 

(Γ3ΪΙ, ΙΓ65 Γ60011113Ϊ55361ε, 56 ΓβίΓΟυνε 63115 Ιε δγη3Χ3ΐΓ6 βη Ρΐη 6ε ηοίίεε, 3ρΓ65 Ε 

ιτιογΙ 6η 53Ϊηί: δγηαχ. ΟΡ, 89, 3-8. 
1. Ροιιτ Γ 3ΐίι·ΐ6υΐίοη 6η ρτειπΐετ δγηηχηΐτε 6ε ΟΡ 3 1’εροηαβ 6ε Οοηδίαηίΐη 

VII, νοΐτ I. δενεεηΕο Κε-τε36ΐη^ Οοη5ΐ3ηΙΐηε ΡοΓρίιγτο^βηΐίυδ, 6ηη5 λ. 8Ιιερ3τ6 - 

8. ΡταηΡΕι (ε65.), Βνζ3ΐιίίηε ΟΐρΙοιηαεγ, Εοη6οη 1992, ρρ. 167-195. λ'οΐτ αιΐδβΐ 
Ε ρτβΡαεε 6ε ΡεΙεΗη)^: Ρτοΐβ^οηιεηα, Ιΐν-ΐν, οίι Ι’οη ίΐεη6τ3 εοιηρίβ 6η Ραΐί ([ηε, 

ροιιτ ϋεΐεΐιαγε, 1ε τηαηηδετΐί Ρ έΐαηί 6η ΙΧε 5., ΟοηδΙαηΐΐη ΡοτρΚγΊΌ^εηείβ 1α 
εοιηροδΐϊΐοη 6η ρτειπΐετ δγηαχβίτε ηε ρεηί ρββ είτε Γιχεβ δοιίδ Οοηδίπηίΐη Ροτ- 

ρΗγτο^εηείε. Ροιιτ 1ε ηοηι 6ΈνατΪ5ίε, νοΐτ Ι.-Μ. δαη^εί. Ρτβηιΐετβδ τεείιετεΐιεδ 
5ητ 1 οτΐ^ϊηε εί Ιεδ ε3ταοΐ6ΓΪ5ΐΐ([ηε5 (Ιβδ δνηαχαΐτβδ τηεΙΕΐίβδ (ΧΙβ-ΧνίΙ δΐεείβδ), 

[δη65Ϊ6ϊ3 Η3§ΐο§Γ3ρΕε3 45], Βταχείΐβδ 1969, ρρ. 32-35. 

2. δνηβχ. ΟΡ, Ρτοΐε^οιηεηα, χΐΐί-χίν. 



πΑπφΐβ - ΙιάβηΰΙέ άυ **ίηΙ, τίς τε ήν έκαστος - «, ρ,τΐ,ηοηΐβ ,χ,ϋΓ 
ΠΟΙΓ6 ρΓοροε: βΐΐβ Γεοουντβ βη βίΐβΐ 1* ρρ&βηίαΐίοη ώ, ααίηϋ, οίι, ά οδΐβ 
άζΗΐηε Γβη^ιβιηβηΐδ, ρβηνβηΐ Γίβυκτ ϋεβ ηοΐαϋοηβ ρΗ^φίεα, 6ΐ ,Ιοηΐ 
ηουί ανοηδ Γβίβνβ' ρίικίβυτα βχβιηρίβδ (Ιαηα οε ψιβ ηοικ ανοηα 3ρρε1ε ρΐιιβ 
ηαιιΐ Ιβδ ροΠΓΗΐΐδ εη 4εΒιιΐ 4ε ηοίίοε. II η’βδί ρ3δ βχοΐυ ηοη ρ]^ „υβ ]6 

ρτειηιετ 8γτΐ3χηπδίε ηΐί τβδυιηε, βη εουρδ βίβ ηοίίοε, 4βδ 4οηηεεδ ρΐινδίσαβδ 

ί[υ€ 1111 ίοι11'ι1185&ιί ί& 80υΓε6 ^«’ίϊ Γβδίιηιηΐΐ. Μηΐδ τίεη ηβ ιηοηίΓβ σα’ΐΐ 3ΐί 
βη αηε δβηδΐΒΐΙίίβ δρεοίηΐβ 3 οείίε ςαβδίίοη. Ιβ 03δ 4ε Μητίε ΙΈ^γρίίεηηβ 
οΰ 1 οη ρουναίΐ ΙτοανβΓ άαηα Ια νίε ραΓ 1ε Ρδ.-δορΗτοπε Ιεε εΐεπιεηΐδ εΐ’™ 
Ρ0ΓΪΓ311, 3ΐθΓδ φΐβ 1» ΠΟίίοβ 4βδ 5)113X31068 η’βη ΟΟΙΠρΟΓίβ Ρ35, βδί, 811Γ 06 
ροιηί, ίηδίτυοίίνε1. 

I* ηιιβδίΐοη δβ Ρ056 4ΐ££βτειηιηβηΙ ροητ Ιβ οοηιρίΐηίειιτ 3ηοηγιηε 
(ΐιπ, Ιο ρτειηιετ, 3 αίίΐίδε Οηίρίοδ, ενεηίιιείίειηεηί ρουΓ οβιιχ ςηί 1’οηΙ 

δυινι 6ηηοΙιΐδδ3ηΙ Ιβ δγηηχηίτε 4βδ ροτίΤ3ί£δ ηαοη ίτοανε βη ίϊη (1ε ηο- 

Ιιοβ Ροητ Γεδδοηΐϊβΐ, οε ΙΤ3ν3ΐΙ δβηιΒΙε ηνοίτ έίε εΙΓεοΙηε ρητ Ιβ τε430ΐεητ, 

βοΐιί 83Πδ 4ουίβ 3ΐι οηζίειηε δίεοίε, φΐΐ βδί 3 Γοπ^ίηε (Ιβ 13 οΐ358β δ* 4ιι 

}Ί13Χ31Γ6 εί■ φη, Ιιιι 3υδδΐ, ηοηδ 3 131886 ιιηε ρτείηοε οίι ϋ 4ίί δΐηιρίεηιεηΐ 

&νοΐΓ οοιηριίε 4 3ΐιίτ6δ $)τΐ3Χ3ίτε5, 83118 ιηεηίίοηηετ ιιη ίηίε'τεί ρβτίίοαίίετ 
ροτίβ 3 ΐ38ρεοΐ ρΐτ^υβ 4βδ 53ΐηίδ2. Α 3ΐιοιιη ηιοηιεηί, ηοιίδ ηβ ίτουνοιίδ 
οηο βχρί'ΐηιβ εχρίίοιίεηιεηί ιιη ρΓορτηηιηιε φη νίδετ3ίί 3 4οηηετ Ιβ ροτ- 

I™11 άυ ρ1υ5 ^8,1<:Ι η0ΙΏΐ)Γ6 Ρ°™Μβ (Ιβ 8311115 %1Τ31ΐί 311 03ΐεΐΐ4τίεΤ βί 
οίικιε ςαε ηοιίδ 3νοη8 ιηεηβε ιηοηΐτε ψιβ ]3ΐη3ίδ ιιη Ιεΐ ρτο§τ3ππη6 η*8 

Γοςιι ηη 4εΒαί 4β ΓβαΜίΐοη. Ε’ίηίίίηίίνβ 4ιι οοιηρίΐηίειιτ 3 Ιοπ^ηβ 4εδ 
8}ηΐ3Χ3ΐΓβ8 8βΐηΙ)ΐ3ΐΐ1β8 3 οβιιχ (Ιε 13 013586 δ*, ςαΐ ΓερΓβΙΙίΙ 10111 011 ρΐ’βδαυβ 
Ιοαΐ 1ε ιη3ΐβηβ1 ςα’ΐΐ ίΓοηνβ οΗεζ Οηΐρίοδ, 3ΡΡ3Γ3ΐΐ οοηιηιε ΐδοΐββ. δ3„8 

άουΐβ Ιεηιοι^ηε-ΐ-βΐΐε, οΐιβζ Ιβδ ΓεάβοΙειιτδ άβ οβδ 8}τΐ3Χ3ΪΓβ8 εΐ (13115 ιιηε 
Ρ3Π16 3υ πιοιιΐδ (Ιιι ριιΙ)11ο 3υηηε1 ίΐδ δ’ηιΐΓβδδβηΙ, ά’ιιη ίηΙβΓβΙ οΓοίδδηηΐ 
ροιη· Ιβ ροΓΐι*3ΐί οΐεβ 83ΐηΐ8, Ι^υΒίοΓδ ηέφξέ. ΙΙ8 3ν3Ϊβηϊ εΐβ ρΓεοβοΙβδ 
8ΐιι· οβίΐβ νοιε 3ΐι Χε 8. εΐ ρειιΐ-βίΓβ ιηεηιε ιΐέδ Ιβ ΙΧε, Ρ3Γ 1ε οοιηρΐΐ3ΐ:6ΐΐΓ 

ααςαε ηοιίδ άενοηδ Γοριίδοιιΐε (ΙΌαΙρίοδ 1ε Κοηΐ3ΐη, ιιη οιιντ3&ε ΐδοίε, 
(13118 Ιεχριεί ιΐ ίηιιΐ νοίΓ, οοηιιηβ βοη Ιίΐτε ηοιίδ ΐηνΐΐε, ηοη ρ38 ιιη ιηηηυεί 

1. ΒΗΟ 1042; δγη&χ. βΡ, 577-580. 

2. δ)ΐΐ3Χ ΟΡ, ΡΓοΙββοηιβηα, ΐχ-χ. Ρουτ 168 ^ίηίβ, 1β δνη3Χ3Η8ΐβ δε Ργο- 

ροδβ αε τεΙενεΓ «Ιεδ ηιεπιοίΓεδ ιΐεδ ηΐΒΠ.γτδ, Ιεδ είΐβδ οϊ, ϋ8 δοηί ηέδ εΐ οιι ΐΐδ δοηί 
Μδ, Ιεδ νιεδ άεβ ΒιεηΗευτευχ (3δεε1εδ), Ιεδ ηιειηοίτεδ ιΐεδ βιηρεΓευτδ, Ιβδ νίβδ άεδ 
ρΓορηεΙεδ, Ιευτδ ρι-εάίεΐΐοηδ εΐ Ιειιτ 3δδ3δδίη3ΐ;)). 

Ροι·ΐΓ3ΪΙδ (1ε δδίηΐδ ίΐ3ΐΐδ Ιβ 5)1:13X31 Γβ (Ιβ Οοιΐδΐ3ηΐ:ϊηορ1β 227 

8ε ρεΐηΐυΐ’β, ιηβίδ άε οιιιήειιχ εχί:Γ3ΪΙδ (Ι’υηε «ΙηδΙοΪΓε βεείεδίβδίίφΐβ)) εΐοηΐ 

\ά νβΓδΐοη άβνείορρεε ιΐ3 ρβιιΙ-είΓε ρ3δ εχϊδίέ. 

Ρ,3 ΙβΟίαΓβ (Ιβδ ρ0ΓίΓ3ΪΙδ (Ιεδ 83ΪΐΐΙδ (13118 Ιβ δ)Τ:13Χ3ΪΓ6 ηε οοηιΐιιίϊ 

ρ3δ οβρεικίηηΐ 3 οεΐΐε δβιιΐε οοηοΐιΐδίοη, 388εζ ηε§3ϊίνε. ϋηβ Ιοίδ ιηίδ 4ε 

οδίε Ιεδ ροΓίΓ3ΐίδ οεΓίηΐηβπιεηΙ Γεριΐδ 4ε Ι’οριίδοιιΐε 4ΌιιΙρϊοδ - ρΓβ8 4ε 

13 ιηοΐΐΐε 4ιι Ιοί3ΐ —, ΐΐ ΓβδΙε ρΐιιβ 4’υηε νίη^ΐ3ΐηε 4ε Ιεχίβδ 8ΐιτ Ιεδίμιβίδ 

οη ρειιΐ δ’ΐηΐ6ΓΓ0§6Γ εΐ 4οηΙ Ρεχαιηεη ίηίΐ ρεηβϋΓεΓ ρΐιΐδ ηνηηΐ 43118 1β8 

ΟΟΙΙΟερΙΪΟΙΙδ ςΐΐοηΐ ρΐΐ ηνοίΐ’ 1β8 8}Ί13Χ3ΓΪ8ΐ6δ 6ί, 311-4εΐ3, Ιβδ 1ΐ3§ΐθ§Γ3ρ1ΐ68 

4οηΙ ίΐδ δε δοηΐ ΐηδρΐΓβδ. 

Ρεδ ρ0ΓΐΓ3ΪΙδ 4,3δ06ΐ6δ 1{116 110115 3ν011δ Γβίενβδ, 311 ΙΙΟΙΙΐΙΐΓβ 4β ΙΙβΙΐΓ, 

ηε Π^ιιτεηί ]3ΐτΐ3Ϊ8 εη 4εΒιιϊ 4ε ηοΐίοε εί ηε ίοηΐ ρ3δ ρηοΐίε 4ε 13 ρΓβ- 

δεηΐηΐΐοη 4υ δηΐηΐ. Ιΐδ ρειινεηί: δε Ιΐ’οηνβΓ εη οουτδ 4ε ηοΐΐοε: ο’βδί 1ε 035 

ροιιτ ΤΙιεοοΙίδΙε 4ε ΡβδΙιοδ, οοιηιηε ηοιίδ 1’3νοιΐ8 4ε]3 δί^ηηΐε, ιη3Ϊδ ηιΐδδΐ 

ροητ ΑΓδεηε οη Μ303ΪΓ6 ΙΈ^ρίϊεη. Ρε ρΐιΐδ δοιινεηΙ:, Ιοηΐείοίδ, ίΐδ δοηΐ 

3 13 ίίη, ιιηε ίοίδ 3Υ3ηί 13 ιιιογΙ 4η δ3ΐηΙ; (Μ303ΐΓε 4,ΑΙβχ3η4ι·ίε), οίηρ 

Γοΐδ 3ρΓ65. Νθ11δ ΓεΙίΌΙΐνΟΠδ ιοί 13 ρΐ306 ρΓΪνΐΙε^ίεε 4εδ ρθΐΐΓ3ΪΙδ 43118 Ιβδ 

ηοΐΐοεβ 4α δ}αΐ3Χ3ΪΓ6 ηαβ ηοιίδ 3νίοηδ τεΐενεβ ροιιτ Ιβδ βΐ&οηίεπιοί νεηηηΐ 

4Όιι1ρΐοδ. Μ3Ϊ8 ίΐ βδΐ ηοίηΐιΐε ριιε, ροαί' Ιβδ 53πι1δ βδοείβδ, οβΙΕε ρΐ3οε 

δ’εχρίίηαε ρ3ΓίοΪ8 ηοη ρητ οη οΐιοίχ 4α δγηηχηπδΐε, ηΐ3Ϊδ Ιοαί. δΐηφίειηεηΐ; 

ρ3Γ 13 δοαί’οε 1ΐΐΐ6Γ3ίτ6 φι’ΐΐ δΐιίΐ. Ι)3ΐΐδ δίχ 03δ εη είΐεί:, 1ε ΙβχΙβ 1ΐ3§ΐο- 

£Γ3ρ1ιίφΐε ΐ|αΐ 3 δετνΐ 4ε δοατοε βδΐ 3Ϊ5ειηεηί: ΐ4εηΙΐίί3ΐι1ε1, εΐ ηοιίδ νογοηδ 

^αε ροαί’ Μ303ΐΓβ, εΐ δΐΐΓίοαΐ ροιη’ Ογΐ’ίηςαβ, Εαΐΐ^ηιε εί 83ΐΐδ 4οαίε 

Μητο 1ε Μοίηε, 1η ρΐηοε 4ιι ροτίΓηΐί 4έρεη4 4ε 13 δοατοε εχρίοίϊββ2, δαΐ- 

1. Ατδβηβ: Αρ. Ρβίταιη, Ατδβιιβ 42, Ρ3ίτο1οφ3 0ι·3ββ3 [=Ρ0] 65, βοΐ. 108; 
0)τΪ3(]υβ: 0)τΐ1Ιβ 6β δβγίΐιοροΐίδ, V. 4β 5. Ογτΐαφίε, β4. Ε. 8β1ι\ν3Γίζ, Κγτίΐΐοδ 
νοη 51ί)ΐΗορο1ίδ, ρ. 235; Εαΐΐιγηιβ: Ιά., V. 4β 5. ΕυίΗγπιβ, β4. δοΠινατίζ, 
ρρ. 59 βΐ 73; Μ3β3ΐΓβ ΓΑΙβχβηάηη: Ρ3ΐΐ3(Ιβ, Ηίδϊ. Ι&ιΐδ., β. 18, β4. Βαίΐετ, II, 
ρ. 58; Μηγο Ιβ Μοΐηβ: δ3ηδ 4οαίβ ΒΗΟ 2246; Ρ311Ι 4υ ΕβίΓΟδ: νϊί3 8. Ραιιΐϊ 
ΙαηΐοΓΐδ, έά. II. ϋβ1β1ΐ3)'6, 43ΐΐδ ΤΗ. \\^ίβ^3ΐι4, ϋβΓ Εβίιηοδ, Ββιΐίη 1913, ρ. 
131; Τΐιβοβίΐδίβ 4β ΕβδΒοδ: Νΐοβί3δ Μβ^ίδίΓβ, V. (Ιβ 83ΐηίβ ΤΗβοβίΐδίβ 4β ΕβδΗοδ, 
Αβΐ3 δβηβίοΓαηι Νον. IV (1925), ρρ. 224-233. Ε’ΐάβηΐΐΠββίίοη 4β Ρ Ηβδβπρίΐοη 
4β Τ1ιβο6οΓβ δίουάΐίβ 3νεβ Ιβ ροιίχβΐί ιίΐ’βδδβ ρβι* ΜΐεΗβΙ Ιβ 8ΐοιι4ίΐβ (ΡΟ 99, βοΐ. 
313) ηοιίδ ρ3Γ3ΐί ρειι ρΓοΗβΗΙβ. 8ιιτ εβδ ΐ4εηηΓΐθ3ίΐοηδ, νοίΓ Ο. ϋ3§τοιι, Ηοΐγ 
ΙηΐΒ^βδ 3η4 Εϋεεηβδδ, ορ. είί. ρρ. 27-28. 

2. Ο’βδί Ιβ β3δ αιΐδδί ροιιτ Ατδβηβ βΐ ΤΙιβοοίΐδΙβ, 4οηί Ιβδ ροΓίταΐίδ εη οοιιτδ 
8β ηοίΐοβ ίι§ιιτβηΙ 3 Ιβ ρΐηεβ οοΓΓεδροικΐ3ηί: 3 1η Ιβυτ 43ΐΐδ Ιβ Ιβχίε φΐί 3 δβΓνί 4β 
δουτοε. 
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ΡογΙγ3Ϊϊ5 άο 83ΪηΙδ (13115 ίε 8γιΐ3Χ3ΪΓε ίΐβ Οοηβίαηΐίιιορίβ 

ναηί ϋίιΐδί ιιη 033§ε εΐβ ΠιαφΟφ’αρΡΐε αηεΐεηηε, αΐίεδίε ραε εχειηρίε εΐιβζ 
ΟγτΐΙΙε άβ δεγίΐιοροΐΐδ, (1ε άβοπεε 1ε δαϊηί 3 1’οεεαδΐοη (1ε 83 πιοΠ. 

Ροαι* 13 ίΡέιηαίΐςαε, 13 1ο§ΐφΐβ Γοηάαηιεηίαίε άεδ ροΓίΐ'αΐίδ ά’οδεείβδ 
εδί ΐηάΐεφβε ρ3Γ 13 ηοίαίΐοη Γ3ρΐ(1ε εΐ 3δδεζ αΡδίΐ’αΐίε φΓοη ίεοανε εΐέΐιΐδ Ια 
ηοίΐεε άε Μ303ίτε 1Έ§γρίΐβη, άοηί ΐΐ εδί άΐί (|αε «δοη εοερδ εί δοη αδρεεί 
ίέιηοΐ§ηαΐεηί (1ε δοη εχίΓέιηε εοηίΐηεηεε1». Ε’αρρατεηεε ρΗγβΐφίε άα δαϊηί 
ιηοΐηβ ΐ'εΠείε (Ιοηε δοη £εητε άε νΐε. Ε11ε εδί Ια ίταάαείίοη ρ1αδίΐ({α6 εΐε 1η 
ροΐϊίβϊα άα 33Ϊηί:. Εε ροΓίεαΐί ά’Ατδεηε, ({αΐ ηε δε ίι-οανε φΐβ (ΐ3Πδ φΐεΐ- 

({ΐΐ6δ ιηαηαδεηΐδ, εεροηά Ρΐεη 3 εείίε Ιοφςαε: ε εδί 3 ρεοροδ (Ια εΡαπδΐηε 
(Ιεδ Εηιιεδ (Ιοηΐ; ]οαΐί εε ραΗαΐί αηαεΡοΓβίε φΐβ 1ε δγηαχαπδίε τερεεικί 
άαηδ δοη ίεχίε-δοατεβ 1ε Ιεαΐί ρΒγδίφίε φΐΐ εη άερεηά -ΓαΡδεηεε (1ε εΐΐδ-, 
ραΐδ ΡεηδεπιΡΙε άα ροΓίταΐί ςα’ΐΐ Ιΐί άαηδ δοη ιηοάέΐε2. Εα ιηέηιε Ιοφφΐβ, 
εείίε Γοίδ ΐπιρίΐεΐίε, δε ίεοανε ά3ΐΐδ 1ε Ρεεί είΐχοηΐετηος βατ Ιβςαεί δ’αεΡενε 
Ια ηοίΐεε άε ΤΡεοάοεε δίοαάΐίβ: «ΐΐ βίαΐί §ταηά άε ίαΐΐΐβ, δεε, 1ε νΐδα§·ε 
ραίε, 1ε ροΐΐ ροΐνεε εί δβΐ, 3νεε ιηιε εαΐνΐίίε)). Εε αιοίηε Μΐεΐιεί, άαηδ 83 

νίβ άβ εαίηΐ ΤΚβοάοββ, βδί ρΐιΐδ εχρίΐεΐίε: Ια ραΐεαε άε ΤΡεοάοεε εδί 1ε 
δί^ηε άε δα ιηοείΐίϊεαίΐοη νοίοηίαίτε3. 

Ε’ΐπιροΓίαηεε αεεοεάεε αυχ είΤείδ άβ Ραβεββε ρβαί εοηάαΐτε Ρ0α§ΐο- 

£εαρΡε, εί α δοη ίοαε 1ε δγηαχαεΐδίε, 3 ρεοροβεε αηε ΐιηα§;6 ίεβδ δίγΡδβε άα 
εοερδ αδεείΐφίε. Αΐηδί ροατ ΤΡεοείίδίε άε ΕεβΡοδ, άοηί ΐΐ εδί. άΐί: «εΐΐβ 
αναΐί Ιεδ εΐιβνεαχ Ρΐαηεδ, 1ε νΐδα§ε ηοΐε. δεαίε 83 ρβαα εείεηαΐί εηδεηι- 

Ρΐε δβδ οδ εί, άαηδ 83 ίοίαΐΐίε, βΐΐε ηείαΐί ({α’αηε οιηΡεε4». Τοαίείοΐδ, 

Γαΐϋίδαίΐοη άε δοαεεβδ άΐνεεβεδ, ραείοΐδ αηείεηηβδ, α εοηάαίί 3 αηε εεε- 

Ιαίηε άΐνεεδΐίε άαηδ 1ε ίεαΐίεπιβηί άβδ ροείεαίίδ άε δαΐηίδ ιηοίηεδ άαηδ 1ε 
δγηαχαΐεβ. δ’ΐΐδ οηί άεδ ίεαίίδ εοιηηιαιΐδ, Ιβδ δαϊηίδ αδεείβδ δοηί ΐηάΐνΐ- 

άυαίΐδβδ, εί Ογηαρυε ηε δαυεαΐί είεε εοηίοηάα ανβε Αεδβηε. Οη ίεοανε 
ιηειηε άαηδ ρΐοδΐεαεδ ροείεαίίδ άεδ ηοΐαίίοιίδ ρΟγδΐφίβδ εΐοΐ^ηεβδ άε 1’ΐάεε 
ίεορ δΐπιρίε φΓοη ροαεεαΐί δβ Γαίεε άε Γαδρεεί ά’ιαι αδεείε: αΐηδί, Ραυΐ άα 
Εαίεοδ εδί «ίεβδ δοαεΐαπί» (ίλαρώτατος), εί Ογτΐαφίε α «άε Ια §εαηάεαε, 

1. δγηβχ. ΟΡ 401. 36-37. 
2. δγηαχ. ΟΡ 663. 51-55; εί’. Λρορί/ιβ§·ηιαία Ραιηιτη., [Αεδεηε 42] (ΡΟ 

65, οοΐ. 108). 
3. Σημεία έφερεν της αύθαψετου νεκρώσεοος δια της άγαν του ιερού 

προσώπου ώχρίας: ΜκΕοΙΙε δίοϋάΐίε, λάεάε 8. Τΐιεοάοεο δίοαάΐίβ (ΒΗΟ 1754), 
ΡΟ 99, 3210. 

4. δγιΐ3χ. ΟΡ 205. 57-59. 
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ανεε άε Ια ιηα^δίέ εί άε Ια μταοε». ϋηε ααίΐ'β ηοίαίΐοη ηιεεΐίε ά’έίεβ 
εεΐενεε. II δ’α^ϊί άε Ια §τ4εε άΐνίηε (}αε Ιαΐδδε Ιεαηδραΐ’αϊίΓβ 1ε ρ1ιγδΐ({αβ 
άα δαϊηί, αΐηδί ρα’ΐΐ εδί άϊί εχρίϊεΐίειηβηί άε Μ&γο 1ε Μοίηε, εη ςαί ((ία 
^Γάεε άε Ι’Εδρπί δαϊηί Γβδρίεηάΐδδαΐί1)), οα άε Ραυΐ άα Εαίεοδ (<(ί1 αναΐί 
1ε νίβαμε ραίε, ιηαίδ αάηιΪΓαΡΙε, α εααδβ άε Ια §ταεε (μή Γΐΐίαιηίηαΐί2))). 

ΡΙαβ 5γηΐίιέίίφΐ6πιεηΙ, Ατδβηε, ά’αρεβδ δοη Ιια^ΐο^εαρίιε, ραε δαΐί 1ε δν- 

ηαχατΐδίε, αναΐί ((Γαδρεεί ά’ιαι αη§ε)), εί 1ε ιηέιηε ίΐιεηιε δβ τείΓοανε ροαε 
Τΐιεοείϊδίε, άοηί ((Γαδρεεί είαΐί δατίιαιηαΐη3)). Εβδ ροΓίΓαΐίδ ά’αδεέίε, άαηδ 
1ε δγηαχαΪΓ6 άε Οοηδίαηίΐηορίε, ηε δε Ιαΐδδβηί ραδ αΐδβιηεηί εβάοΐεβ α 
ιαιε ίοπηαίε αηΐηαε, δβαί εεΐαΐ άε Τΐιεοάοΐ'β δίοαάΐίβ, ραΓ δα ρΐαεε εί δοη 
εοηίεηα, ροαναηί Γαΐεβ ρειίδεί' α Ια ιηαηΐβΓβ άΌαΙρΐοδ. 

Εβδ ροΐ’ίΓαΐίδ άε αιαΓίγεδ άε Ιβατ εοίε, ρΐαδ ηοηιΙίΓεαχ ςαε εεαχ 

εοηδαεΓέδ α άεδ αδεείβδ, δε ίΓοανεηί ροια’ Ια ρΙηραΓί (άΐχ Γοίδ δατ (|αα- 

ίοΓζε εαδ) εη ίείε άβ ηοίΐεε. Ιΐδ δ’ΐιιί^Γεηί ;'ι Ια ρΓβδεηίαίΐοη άα δαϊηί εί 
Γβροηάεηί αΐηδί α αη ροΐηί εδδεηίΐε) άα ρΐΌφαιτηηε άα δγιιαχαπδίε ({αΐ 
δε ρροροδβ, εοπαηε 1ε άΐί ΕναιΈίβ, άε άοηηεΐ’ ά’αΒοεά Γΐάεηίΐίε άα δαϊηί 
{τις τε ήν). Εα ΡΕενε ρΓβδεηίαϋοη άΈρίιηαςαε ρεαί δβΓνΐΐ’ ά’εχεηιρίε: «ΐΐ 
είαΐί ίεβδ Ρεαα, ΙιαΡΐίαΐί Ια εαιηραφίε, αναΐί Ρείαδβ ροατ είίε4». Εε εαδ 
άε δαΐηίε Ιεεηε εδί Ιε^έΐ'βιηεηί άΐίΤβΓβηί: Ια ηοίαίΐοη άε δα Ρεααίε, ({αΐ 
νΐεηί ίι*εδ ίοί, εδί ιηοΐηδ αη είβιηβηί ά’ΐάεηίΐίε φΓαηε ηοίαίΐοη ηεεεδδαΐΐ'β 
αα Γβεΐί, αδδεζ Γ0ΐη3ΐΐ6δ({αε, ({αΐ Ιοί βδί εοιίδαβΓε, ραΐδ({αε ο εδί α εααδβ άε 
εείίε Ρεααίε ({αε δοη ρεεε, ίΓβδ ίόί, ΓεηΓεπηβ άαηδ αηε ίοατ5. ΙΟαιΐδ άβαχ 
εαδ, 1ε ροείταΐΐ άα δαϊηί δβ ίεοανε εη εοαΓδ άε ηοίΐεε. Ροατ δαϊηί ΡΙαίοη, 

ΐΐ δ’αφί ά’αηβ δΐιηρίε ηοίαίΐοη, δατ Ια ^αηβδδβ άα ιηαΓί}τ6. Οααηί α δαϊηί 
Αίεχαηάεε, ε’βδί Ια ιηεηίΐοη, εη εοιιεδ άε Γβεΐί, άε Ια §Γαεε ΐΐίαιηΐηαηί δοη 
νΐδα^ε ςαι εηίταϊηε α δα δοΐίβ αη βηιΡΓγοη άε άβδεΓίρίΐοη7. ΕηΓΐη, άαηδ 
άεαχ εαδ, 1ε ροείΓοίί ίΐφίεε εη Γΐη άε ηοίΐεε. Ο’εδί Ια ηαβ δε ίεοανε εεΐαΐ 

άε δαϊηί ΜεΓεαί’β8, άοηί οη ΓαρρεΙΙενα ςαε, ροατ ϋε1εΡαγε εί λνΐηΡεΙ- 

1. δγη3χ. ΟΡ 511. 3-6. 
2. δγη3χ. ΟΡ, 311-312, 46. 
3. 5}τί3χ. ΟΡ 663. 54 (Ατδβηβ); 205. 57-59 (ΤΗεοοίΐδίε). 
4. δγηαχ. ΟΡ 181. 11-12. 
5. δγη3χ. ΟΡ 653. 16-18. 
6. δγη3χ. ΟΡ 233. 17. 
7. δγη&χ. ΟΡ 681. 8-12. 
8. δγη3χ. ΟΡ 259. 6-9. 
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1Ή311Π, 3 ρΓονϊβηΐ ρβιιϋ-βίΓβ (ΙΌιιΙρίοδ. ΡοιίΓ 3ηΒη8 Ιε δΐΐΉίεΙπίε, 1ε 035 

631 ρΐιΐδ εοηιρίεχε1. II δβιηΒΙε φΐ’ίηίΐίηίεηιεηΐ, Ιβ ροΓίταΐΐ 3υ δπίηΐ βφίΓπίΐ 
εη ΐείε 3ε ηοΐίεε: ε’βδί Ιέ εη Ιουί επδ φι’ΐΐ δβ ϊχουνβ 3ηηδ Ιε δγηηχΗΪΓε Ρ. 

ϋίΐηδ Ιβδ δγη3Χ3ΪΓ68 δ* ίΐ εδί ΓβροΠε η 1η βη 3υ Ιεχίε εί εε ρι-οΒηΒΙε 
3ερΐΗεειηεηΙ εδί ίηΐέι-εδδΗηΙ 3ηηδ 1η ιηεδίιτε οϊι ίΐ δειηΒΙε ι-ενείπίευτ 3ε Ια 
1εη3πηεβ, εΐιεζ εβΓίηίηδ δγηπχΗΓίδΙεδ, & δίΐυβΓ Ιεδ ροιΐΓπίΐδ εδί εη βη (Ιε 
ηοίίεε. 

ΤουΙ εοιηιηε ροιίΓ εβΓϋπίηδ πδεέίεδ, Ιεδ Βηφο^ΓΗρΙιεδ οηί Ιε δοηεί 

<Ιε βήΐ'ε ρεΓεενοΪΓ 1η ρΓέδεηεε Γηγοηηηηίε ρυί ΐΓ&ηδρ&κιίΙ: ρΒγδίριιειηεηί 

άαηδ 1ε εοφδ εΐιι δπίηί. Οεδί 1ε είΐδ 3ε Τ1ιεο3θΓε 1ε δίΓΗίεΙπίε, 3οηί ιιη 

δγηηχΗΐΐδίε ηουδ 3ίί: «II Ηνηϊί, εη ρΐιΐδ (Ιε 1η (Ιουεεητ εί (Ιε 1η ρεΓδυΗδίοη 

ίΐε δοη έίορηεηεε, ιιη Ηδρεεί δρ1εη3ί3ε (εύπρέπεια είδους) εί ηηε £Γήεε 

νεηπηί 3’ΐϊηε δουτεε δεεΓείε ρυί ΠΙΙυιηίηηίΐ2». Α 1η (ΒΓίεΓεηεε ΙουΙεΓοίδ 

(Ιεδ ροΠΓΗΪΙδ 3ε ιηοίηεδ, εε ίΐιειηε, 3ηηδ 3ε ηοιηΙ)Γευχ επδ, δερηηοηίί 

εΐ δε ΐΓΗΐΐδίοπηε εη εεΐιιΐ (Ιε 1η Βεηυίέ 3υ δπίηί, ρυε ΓΗ&0Ϊο^τ&ρίιε εί, 

πρεεδ Ιιιΐ, 1ε δγηΗΧΗΠδίε, δε ρίπίί η ενοριιει*. Οη ρειιί 3ίδΐίηφΐεΓ, 3ηηδ Ιε 

εοφίΐδ Γεβίτβίηΐ ρυε ηουδ ηηπίγδοηδ, ρΐυδίευτδ ίγρβδ 3ε Βεπυχ ιηπΓίγτδ: 

Ιβ Βεπυ νΐβίΙΙΗΓά, ΓβρΓβδεηΙέ ρπΐ' ΑεερδΐιηΗδ εί 3ηγΒϊ1ο88; 1η Βείΐε ]ευηε 

βΐΐβ, ρπΐ' δπίηίε Ιι-βηε4. Μπίδ Ιε ιηο3ε1ε Ιε ρΐιΐδ β-ερυεηί εδί εεΐιιί (1υ Βεπυ 

]ευηε Ιιοπιηιε. Εε ροΠτ&ίΐ (1ε δπίηί Αίεχπηάτβ ιηοηίΓε Βίβη ρυείΐε εδί 1η 

Ιο^ίριιε ϊΐΗ§ίοφ·Ηρ1υρυε ρυ’οη ίτουνε η Γοευντβ. Οε εε δοΜπί ηΐΗΓίγτ η 

Κοηιβ δουδ Μπχίηιίβη, Ιβ δγηηχηπδίε 3ίί ρυε, εοηάυϊΐ 3ενπηί 1’εηιρεΓευτ, 

ϋ νίί, εοηιηιε Ιβ ρροίοιηπτίγΓ Είίεηηε, Ιβδ είευχ δ’ουντΪΓ5 εί ρυε Ιε ίγτηη, 

η επιίδε (1ε δοη έείπί, ηε ρυί δοηίεηΪΓ δΗ νυε: «δοη νίδΗ^ε, ίΐΐυιηίηέ, δβ 

ιηίϊ η ΓΗγοηηβΓ - ΗυρΗΓΗνπηί 3ε]η, ϋ έΐπίί Βεπυ (1ε βφίτε εί δεηιΒΙπΒΙε 

η ιιη ηη§ε -, εί 1ε ίγτπη ηε ρυί 1ε τε^ΗΓάβΓ6». Οη νοίΐ ϊεΐ εε ςιιΐ ]ιΐδ(;ίβε 

εε ροΓίΓΗΪΐ ιηϊηΐηιυπι. Βε δ^ΠΗΧΗΓίδΐε, εΐ δπηδ (ΙουΙε, Ηνπηΐ Ιιιΐ, δπ δουΓεε 

ΙΐΗ^ΐο^ΓΗρΙιίςυε, ηοίε ηιι ιηοηιεηΐ (Ιιι πιπΠ^τε 1ε ΓπγοηηειηεηΙ (1ε Ιη §τΗεε: 

εη εεΐπ, ϋ ρΓβηο! εχεηιρίε δΐιτ Ιβδ Αεί.εδ «Ιεδ προίτεδ εΐ Ιε ι·έεϊΙ άη ιπηγ- 

ίγτ (ΙΈΐίεηηε, ψιϊ ΙυΙ ΓουτηίΙ υηε επαΐΐοη δεΓΪρίιηΉΪΓε. Μ&ίδ εε φΐί εδί 

1. δγηπχ. ΟΡ 627. 25-30; 629. 49-50. 
2. δγηπχ. ΟΡ, 735. 33-736. 12. 

3. δγηπχ. ΟΡ 189.19-23; δγη&χ. ΟΡ505. 59-61. 
4. δγηπχ. ΟΡ 653. 16-18 
5. 8γηαχ. ΟΡ, 681. 5-7; εΓ. Αεί. 7. 55. 
6. δγιίΗχ. ΟΡ, 681. 8-12. 
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ϊηΐεΓεδδΗηΐ 3πηδ 1ε επδ 3Ά1βΧΗη3Γε, ε’βδί 3ε νοΪΓ εοιηιηεηί εε ρυί, 3πιΐδ 
Ιβδ Αείεδ, εδί νπΙπΒΙε ρουε ιιη πΐδίπηΐ ρπνίΐε^ίέ 3ε 1η νίε 3Έΐίβηηε, εδί 
ΓβρΓίδ ηοη δευίειηεηΐ εοιηιηε Ιεΐ, ιηπίδ ϊΓΗΐΐδΓοπηε εη υη είειηβηΐ δίπΒΙε 
ριΰ επΓΗεΐεπδε Α1εχΗΐι3ι·ε Ιουί ηιι 1οη§; 3ε δΗ νίε: Ιη Βεπυΐβ 3υ δΗΪηΐ, 
ρυ’ειυ'ε^ίδίΓε 1ε ροΐ’ίΓΗίί, Ηηΐίείρε δυτ Γε£βΐδίοη 3ε 1η §Γπεε 3οηΐ 1ε πιηγ- 

Ιγτ Βεηεβείε Ιοεδ 3ε δοη δυρρίίεε. Αΐΐίευί’δ, 1η Ιο^ίρυε ΙΐΗ^ίο^ΓΗρΒίρυε 
3υ ροΓίΓΗΪΙ εεδδε 3 εΐεε εχρίίείΐε εί 1ε ΐΐιειηε 3ε 1η Βεπυΐε 3υ ιηπιΊγτ 
ρΗΓΗΐΐ ίΓΗΪΙε ρουΐ’ .Ιυί-ιηέηιε. Ο’εδΙ 1ε εαδ ρουι· δπίηΐ ΜεΓευτε, Βεπυ ]ειυιε 
Βοιηιηε Β1οη3 πυχ ]ουεδ του^εδ, ρη’οη ρευΐ είΐεΓ ίεί εοηηηε εΗΓΗεΙεί’ίδΙίρυε 
3ε ΡίηΐΗ^ε 3ιι ιηπείγΐ’ ιηίΙΐΐΗίτε: «ΒοΓδρυ’ίΙ ΙίνΓΗ εεδ εοιηΒπΐδ, ίΐ Ηνπίΐ 
νίη^Ι-είηρ πηδ. II εΐπί! §τηη3 3ε εοερδ, 3ίδΐίη^υε 3ε νίδΗ^ε, 1η εΐιενεΐιηε 
Β1οη3ε, η ρυοί δη)ουΐΗί1, ρουι· Ιυί, 1η του^ευτ 3ε δεδ ρυεδ1». 

Εη εοηεΐυδίοη, Ι’ίηΙεΓεΙ ΐΓβδ Ιίιηίΐε ρυε Ιβδ δγηπχΗΠδΙεδ οηί ροΠβ 
πυχ ροΠΓΗΪΙδ 3βδ δπίηΐδ ιηοηίΓε Βίεη ρυε, 3πηδ Ιη Βγζπηεε ιηε3ίενΗΐε, 1η 
φίεδίίοη 3β εεδ ροΓί.ΓΗΐΙδ είπίΐ 3εεοηηεεΙέε 3ε εεΐΐε 3βδ ίεοηεβ, εί ρυε ηί 
Ιβδ Γβ3ηεϊευτ3 ηί Ιευτ ριώΐίε ηηΐίει^ΗΪεηΙ 3’υη ΐβχΐβ ρυ’ίΐ Ρουτηίδδε 3ε 
ίηςοη δγδΙεπίΗΐίρυε υη δί^ηπίετηβη! 3υ δπίιιΐ ρει·δοηηΗ^ε εη ΓΒοηηειυ’ 3ε 
ρυί ϋ εΐηίΐ εεπί. 0ε η’εδΐ ρυε 3πηδ ιιη 3ευχίειηε Ιειηρδ, δπηδ 3ου1ε ηυ 

Χίε δ., φΐ’υη ου ρΙιΐδίευΓδ εοιηρίΐΗίειιΐ’δ οηί ευ 1’ί3εε 3’Η3)οίη3Γβ πυχ ηο- 

Ιίεβδ 3βδ δγηΗΧΗΪΓβδ Ιη ρυΗδί-ΙοίΗΐίΙε 3εδ ροΓίΓΗΐίδ 3ε ρΐ’ορΒείεδ, 3’ΗροΐΓεδ 
εί 3ε ΒίβΓΗΓρυβδ ρυ’ίΕ ΐΓουνΗΪεηΙ 3πηδ Γοριίδευίε 3’«Οι3ρίθδ 1ε ΚοϊηΗΐη», 

ιιη ουντΗ^ε ρυ’ΐΐδ ΙίδΗΪεηΙ δηιΐδ 3ουΙβ, ΗΪηδί ρυγ ίηνίΐε δοη Ιίϋΐ'ε, εοηηηε 
υηε οοηιρίΐΗΐίοη δυτ Ιβδ δηίηΐδ Ιιοηυηβδ ΙίΓβε 3’υηε ου 3ε ρΐυδίειιτδ ΙιίδΙοίΓβδ 
εεεΙεδΪΗδίΐρυεδ. ϋε εε Ρπίΐ, εειίΗΪηδ δγηηχΗίτβδ 3ενίεηηεη1 3εδ Ιεηιοίηδ 
ίιηροΓίΗηΙδ 3ε εε Ιεχίε εηεοΓβ ειη^ιηΗΐίρυε. Εη ιηοίΐίε 3βδ ροΓίΓΗΪΙδ 3ε 
δπίηίδ, 3πηδ 1ε δγηΗΧΗΐτε, ηε ρΓονίεηηεηΐ ΙουΙεΓοίδ ρπδ 3Όι3ρίοδ, ιηπίδ, 
ρουΐ' Ιη ρΐυρπτί, 3εδ δοιητεδ ριιε 1ε δ>ηΗΧΗΠδ1ε η Γβδυιηεβδ. Εευτ ηπη- 

Ιγδβ ρεηηεΐ 3’ορροδβΓ, ρουτ Ιευτ εοηίεηυ εί δουνεηΐ ροιιτ Ιευτ ρΐηεε, Ιβδ 
ροΓίΓπίΐδ 3βδ δπίηίδ ΗδεεΙβδ, ρΐιΐδ ίη3ίνί3υΗΐίδεδ ιηέιηβ δί Ιβδ ΙΐΗφο^ΓΗρΙιβδ 
οηί 1ε δουεί 3ε ΓΗΐϊΗεΚβΓ Ι’Ηδρεεϋ ρΐιγδίρυε 3βδ δΗίηΐδ η Ιβυτδ εΡΓοείδ Ηδεε- 

Ιίςυβδ, εί Ιβδ ροΠΓΗΪΙδ 3ε ιηΗΓΐ)Τδ, οίι Ιβδ ΐΓπίΐδ ίη3ίνί3υε1δ δοηΐ ρΐ'βδρυε 
ίηεχίδΐηηΐδ, ιηπίδ οϊι Ιβ ΐΗειηε 3ε 1η ΒεηυΙε 3υ δπίηΐ, βη ρΗΓίίευΙϊεΐ' εεΐυί 
3υ ηΐΗΓίγτ ]ευηε εί Βεπυ, νίεηΐ ηιι ρΓειηίει· ρΐηη. Εε ιηοΐίΡ 3ε 1η φέεε ρυί 

1. δγηΗχ. ΟΡ, 259. 6-9. 
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Γαγοηηβ 6ιι οοΓρδ 6υ δαίπΐ, οοιηιηυη ααχ 6βηχ δβηββ, ιποιιΙγο Βϊβη ςαβ Ιβδ 

Ιΐα§ΐθ£Γαρ1ΐ65, 01 Ιβδ δ^ΙίαΧατΐδΙβδ, 0111 611 ρΟΟΓ δΟΙΙΟΙ, 2111-6β1ίΙ (Ιΐΐ ρΟΓΪΓ&ίΐ 

ΐηόίνίΠιιβΙ (Ιβδ δ&ΐηΐδ, 6β ΙαΪΓβ ραταϊίΓβ ία δαΐηΐβΐθ βΐΐβ-ιηβιη©. 

ΜΑΚΙΝΑ ϋΕΤΟΚΑΚΙ 
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΝΙΦΩΝ Α 

(1310-1314)* 

Ό οικουμενικός πατριάρχης Νίφων Α' (1310-1314) αποτελεί μία 

ένδιαφέρουσα έκκλησιαστική φυσιογνωμία της έποχης των πρώτων 

Παλαιολόγων, άφου κατά τη διάρκεια της σύντομης πατριαρχίας του 

έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες, που συνέβαλαν στην ειρήνευση τής 

Εκκλησίας και στην ενίσχυση του ρόλου της. Ή φήμη του, ωστόσο, 

άμαυρώθηκε και ό ίδιος εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση, έπειτα από 

κατηγορίες που δέχθηκε για φιλοχρηματία, ιεροσυλία καί σιμ<υνία. 

Στήν εργασία αύτή έπιχειρεΐται ή σκιαγράφηση τής προσωπικότητας 

καί του έργου του, καθώς καί ή διερεύνηση των συνθηκών υπό τις 

όποιες άνήλθε στον πατριαρχικό θρόνο, άλλα καί των αιτίων που τε¬ 

λικά οδήγησαν στήν έκπτωσή του άπό αυτόν1. 

* Ή μελέτη αύτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια υποτροφίας του Ι¬ 

δρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Πολλές καί θερμές εύχαριστίες οφείλονται 
στον Καθηγητή κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη για τό άμέριστο ένδιαφέρον καί τις 

πολύτιμες υποδείξεις του. 
1. Για τό πρόσωπο του οικουμενικού πατριάρχη Νίφωνος Α' βλ. ενδεικτι¬ 

κά: Ρτοδορο£Γ3ρίιΐδε1ιεδ Εεχίΐνοη 6ετ Ραΐαΐοΐο^εηζείΐ άρ. 20679 (στο έξης: ΡΕΡ)· 

Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες. Ειδήσεις ίστορικαί βιογραφικαί περί τών 
Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως άπό Άνδρέου του Πρωτοκλήτου μεχρις Ιωα¬ 

κείμ Γ' τοϋ άπό Θεσσαλονίκης, 36-1884, Σύλλογος προς Διαδοσιν Ωφέλιμων 
Βιβλίων, Αθήνα 21996, σσ. 306-309· V. ΕαυτεηΙ:, Εεδ £Γ3η6εδ ετίδβδ τεΐί^ίειίδεδ 
3 Βνζαηεβ. Εβ ίιπ Οιι δοόίδΐηε ΒΓδβηϊίε, Βιιΐΐείίη 6ε Ια δεείΐοη ΗϊδΙοπηυε 6ε 1 Αεα- 

Οέιηίε Κουπΐ3Ϊηε 26.2 (1945), 252-313 σποράδην του ίδιου, Εα εΗτοηο1ο§1ε 6βδ 
ρ3ΐτΪ3ΓθΗεδ 6ε Οοηδίαηΐϊηορίε 6ε Ια ρΓβπήετε ιηοΐΐίε 6υ XIV6 δίεείε (1294-1350), 

Κενυε 6εδ ΕΐιιΟβδ Βγζ3Πΐΐιιεδ (στο έξης: ΚΕΒ) 7.2 (1950), 145-155· του ίδιου, 

ΝοΙεδ 6ε εότοηοΐο^ΐε εί ΟΊιΐδίοίτε όνζαηΐίηε 6ε Ια ίίη 6υ ΧΙΙΙε δϊβείε. 4. Εε 
ρ3ΐπ3Γ(·Ηε Νίρΐιοη βΐ Ιβδ Οεροδΐίΐοηδ Οβνεφίβδ ροιπ* 6β1ίΐ 6ε δΐηιοηΐε, ΚΕΒ 27 

(1969), 209-228· του ίδιου, Εα εΐιτοηοΐο^ίβ 6βδ Ηΐ^οιηιιεηεδ 6ε Ια ΟταηΟβ Εαυ¬ 

τέ αΟιοηΐΐε 6β 1283 α 1309, ΚΕΒ 28 (1970), 97-110· V. Οηιπιβΐ, Εα 6α1β 
6’ανεηεηιεηΐ 6ιι ραΐτϊατεΗε 6ε Οοηδίαηΐίηορίε ΝϊρΙιοη ΙεΓ, ΚΕΒ 13 (1955), 138- 

139· Τ. Άθ. Γριτσόπουλος, Νήφων, Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια 
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Ό Νίφων1, όπως ήταν το μοναστικό του δνομα, καταγόταν από 
τήν πόλη τής Βέροιας, άλλα για τό ακριβές έτος τής γέννησής του, 

τό κοσμικό του όνομα, τήν οικογένεια του και τον χρόνο παραμονής 
του στη γενέθλια πόλη δεν διαθέτουμε στοιχεία2. Έζησε πιθανότατα 
για κάποιο χρονικό διάστημα και στη Θεσσαλονίκη, πόλη μέ τήν 
όποια τον συνέδεαν ιδιαίτεροι δεσμοί, αν κρίνουμε άπό τό ενδιαφέρον 
που έπέδειξε γι’αυτήν άργότερα ώς πατριάρχης. Προτιμώντας τή μο¬ 

ναδική πολιτεία άπό τήν κοσμική τύρβη, ένδύθηκε τό μοναχικό σχή¬ 

μα καί, άγνωστο πότε, έγκαταβίωσε στον Άθω, όπου τον Νοέμβριο 
του 1294 άπαντα σέ πράξη του Πρώτον του Αγίου Όρους, Ίωαννι- 

κίου, ώς ηγούμενος τής μονής Μεγίστης Λαύρας3. Ή περίοδος τής 
ήγουμενίας του διήρκεσε μέχρι και τις άρχές του ΙΔ' αιώνα, οπότε 
και έξελέγη μητροπολίτης Κυζίκου. Ή εκλογή του πρέπει νά έλαβε 

χώρα κατά τά τελευταία χρόνια τής πατριαρχίας του Ιωάννη ΙΒ' Κο¬ 

σμά, καθώς σέ άφιερωτήριο έγγραφο τής Μεγίστης Λαύρας (17 Αύγ. 

1304) εμφανίζεται ώς ηγούμενός της κάποιος Μάξιμος, ενώ μνημο¬ 

νεύεται και ό θειότατος μητροπολίτης Κυζίκου ϋπέρτιμος και έξαρ- 

χος πάσης Ελλησπόντου κυρ Νίφων1*. 

9 (1966), 453* 0. Ν. ΟοηδΙβηΙίηκΙεδ, ΤΗβ πιβίΓοροϋΐβη οί Μίΐγίεηβ Βΐοηγδΐοδ 
Ατίοδ. Λ δίικίβηΐ οί ΟβθΓ£β οί Ογρπίδ, Κυπριακά! Σπουδα! 44 (1980), 83-89· 

Μ. Β. ΚβυΙιηβη, ΝοΙβδ οη ίΗβ Μεϋτοροΐίίδη διιοοεβδΐοη οί ΤΗβδδβΙοιιΐΙα, ε. 1300, 

ΚΕΒ 46 (1988), 147-159· ΑΠεε-Μ&Γχ ΤβΙΒοΐ, ΝΐρΗοη (Νίφων), Οχίοεά 
Βίείΐοη3ΐγ οί Βγζβηΐΐαιη 3 (Οχίοπΐ-Νβ\ν ΥοτΙ 1991), 1487, και Κ. Π. Χαρα- 

λαμπίδης, Ή προσωπικότητα του πατριάρχη Νίφωνα Α' ώς χορηγού του 
ναού των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά 19 (1998), 283-287. 

1. Στην παρούσα έργασία προτιμήθηκε ή ιστορική γραφή τοΰ ονόμα¬ 

τος, Νίφων άντι Νήφων, καθώς αυτής έκανε χρήση ό ίδιος ό πατριάρχης και 
ολοι οί σύγχρονοί του λόγιοι. 

2. Έφραιμ Αίνιος, Χρονικόν (ΟΙιτοηϊοοη ρ3ίΓΪ3ΓθΗαιη Οοηδϋβηΐΐηοροΐβοδ), 
έκδ. I. ΒεΙίΙίεΓ, Θοι-ρυδ 8επρΙοηΐϊΐι Ηΐδίοηβε Βνζ3η1ΐη3ε (στο εξής: ΟδΗΒ), Βοηιι 
1840, στ. 10373. Τήν καταγωγή του άπό τά δυτικά μέρη υπαινίσσεται και ό 
Μανουήλ Φιλής σέ ένα του ποίημα, Ε. ΜΐΠεε, Μβηιιείΐδ ΡΗΐΠε ΘβΓηώιβ, τ. 2, 

Ραηδ 1857 (άνατύπ. Αωδίετ^ιη 1967), άρ. 3.56.41: Εξ εσπέρας φως είδε και¬ 

νόν ή κτίσις (στο έξής Φιλής, Οβηηίηβ). 

3. Αείεδ 6ε ΘΗίΙβικΒΓ 1:4βδ οπ^ΐηβδ 3 1319 (ΑτεΗίνεδ 4ε ΓΑΟιοδ - 20), (ε4.) 

Μΐγ]3η3 Ζΐνομηονΐό εΐ *1., Ρηγμ 1998, άρ. 14, σ. 157.47, όπου και ή υπο¬ 

γραφή του: ή Ο τ(ής) σεβασμι(ας) βασιλεικ(ής) μεγάλ(ης) Λανρ(ας) καθηγον- 

μ(ε)νο(ς) Νίφων/ Ιερο(μόνα)χ(ος)'\. 

4. ΑεΙεδ 4ε Βευγβ II: 4ε 1204 3 1328 (Ατεΐιΐνεδ 4ε ΓΑΐΗοδ - 8), (ε4.) Α. 
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Κατά τήν περίοδο τής άρχιερατείας του στή μητρόπολη τής 
Κυζίκου ό Νίφων άνέπτυξε σημαντική δραστηριότητα. Ιδιαίτερη υπήρ¬ 

ξε, μάλιστα, ή μέριμνα τόσο γιά τό πλήθος τών προσφύγο^ν άπό τή 
μικρασιατική ένδοχώρα, που κατέφευγαν στήν Κύζικο φέροντες εαυ¬ 

τούς και γυναίκας και τέκνα και ζώα προκειμένου νά άποφύγουν τήν 

&ιχμοιλωσια τη σφαγή τών Τούρκων, οσο και γιά τήν προστασία 
τής ίδιας τής πόλης, λαμβάνοντας μέτρα γιά τήν οχύρωση και τήν 
άμυνά της, καθώς οί πιθανότητες γιά άποστολή βοήθειας άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη ήταν ελάχιστες, αν όχι άνύπαρκτες1. 

Ή εκποίηση, ωστόσο, άπό μέρους του πολυτίμων εκκλησιαστι¬ 

κών τιμαλφών, ενδεχομένως προς εξασφάλιση άναγκαίων πόρων γιά 
τήν περίθαλψη τοΰ ποιμνίου του και τήν προστασία τής μητροπόλε - 

ώς του, είχε ώς άποτέλεσμα νά κατηγορηθεΐ γιά ιεροσυλία2. Ό πα- 

τριάρχης Αθανάσιος Α' ζήτησε άπό τον αύτοκράτορα Ανδρόνικο Β' 

τήν άμεση και έπισταμένη έξέταση τοΰ ζητήματος, άλλά ή διαδικα¬ 

σία φαίνεται ότι δέν προχώρησε ικανοποιητικά, αν κρίνουμε άπό τή 
μεμψιμοιρία τοΰ Αθανασίου γιά τή βραδεία και μέ άναβολές εκδίκα¬ 

ση τής ύποθέσεως, και άπό τήν προτροπή του προς τον αύτοκρά¬ 

τορα νά προχωρήσει δίχως άλλη καθυστέρηση στή διερεύνηση τών 
καταγγελιών3. Είχε, άραγε, ό Ανδρόνικος Β' λόγους γιά τήν καθυ¬ 

στέρηση αυτή; 

Έπι τοΰ θέματος, ή ΑΒοθ-Μ^Γγ ΤΜΒοΙ πιστεύει οτι ό αύτο- 

κρατορας έβλεπε στο πρόσωπο τοΰ Νίφωνος έναν πιθανό υποψήφιο 
γιά τον πατριαρχικό θρόνο και ώς έκ τούτου άντετίθετο σέ κάθε έ¬ 

ρευνα, που θά μπορούσε νά άποτελέσει τροχοπέδη στά σχέδιά του4. 

ΟιιίΠοιι, Ρ. ΕβιπεΓίε βΐ βΐ., ΡβΓίδ 1977, άρ. 98, σ. 139.13-15, καί Εβιπ-εηΐ, 

Ββ οΗτοηοΙο^ΐε 4εδ 1ιί§Όΐιιηβηβδ, σσ. 101-102 κα! σημ. 25. 

1. Γεώργιος Παχυμέρης, Συγγραφικά! Ίστορίαι, έκδ. Α. ΡβΐΙΙοΓ 
(ΘοΓριίδ Ροηίίυπι ΗίδΙοηβε ΒγζβηΙίηββ [στο εξής ΒΓΗΒ1 24), Ρβι-ΐδ 1999, ΧΙ:9, 
σ. 427.6-10. 

2. ΑΙΐοε-Μ&Γγ Μ3ίΊΤ)' ΤβΙΒοΙ, ΤΗε Θοιτεδροηθεποβ οί ΑΟιβηβδΐιΐδ I 

Ρ3ΐΓΪ3ΓοΙι οί Θοπδίβηΐΐηορίο, (ΟΓΗΒ, 7), λλώδίαπ^ίοη, ϋ.Ο. 1975, άρ. 95, σ. 
248.35-36. 

3. ΤβΙΒοΙ, ΘοΓΓβδροηΟβηοο, άρ. 89, σσ. 234-236, 417-419· άρ. 95, σσ. 

246-248, 424-425, κα! άρ. 105, σσ. 264, 266 κα! 432-433. Πρβλ. ΒβιΐΓβηΐ, Ββδ 
Κο&βδΙβδ 465 3θΙβδ 4α ΡεΙγΠγοηΙ 4β Οοπδίβηΐίηορίε, I, ίβδο. 4: Β&δ Κε^βδΙοδ 4β 
1208 3 1309, Ρ3Πδ 1971, άρ. 1721, 1725 κα! 1731. 

4. ΤβΙΒοΙ:, ΟοΓΓβδροηΟοηοβ, σ. 424. 
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Από την άλλη πλευρά, ή στάση του Αθανασίου δεν σχετιζόταν απο¬ 

κλειστικά και μόνο με την πιθανή συμπάθεια του αύτοκράτορα για 
τον Κυζίκου, άλλα και μέ την ανησυχία μήπως ή καθυστέρηση της 
διερεύνησης των έναντίον του Νίφωνος κατηγοριών προκαλοΰσε^ τον 

ψόγο των Άρσενιτών για συγκάλυψη του θέματος1. Οί φοβοι του Α¬ 

θανασίου δεν ήταν άβάσιμοι, καθώς κατά τη διάρκεια τής δεύτερης 
πατριαρχίας του (1303-1309) είχε προκαλέσει τήν αντιπάθεια μεγάλης 
μερίδας τού άνωτέρου και κατωτέρου κλήρου, όπως και ορισμένων 
κρατικών λειτουργών, μέ άποτέλεσμα να έξαναγκασθεΐ έκ νέου σέ 

παραίτηση τόν Σεπτέμβριο τού 13092. Κατά τούς έπόμενους μήνες, ό 
αύτοκράτορας προώθησε τελικά τήν υποψηφιότητα του Κυζίκου γιά 
τόν πατριαρ/ικό θρόνο κωφεύοντας στις ένστάσεις του Αθανασίου . 

Έτσι, στις 9 Μαΐου 1310 ό άπό Κυζίκου Νίφων έξελέγη διά 
μεταθέσεως πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως4. Σέ λόγο του προς τόν 

νεοεκλεγέντα πατριάρχη ό Θεσσαλονικεύς λόγιος Θωμάς Μάγιστρος, 

πιθανότατα παλαιός του γνώριμος, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι 
ό αύτοκράτορας πάντας τους αλλονς υπερώων, σοι μόνω προσέσχε . 

Πράγματι, οί σύγχρονες πηγές στήν πλειονότητά τους συγκλίνουν 

1. Σέ έπιστολή του προς τόν αύτοκράτορα, ό Αθανάσιος επισημαίνει 
μεταξύ άλλων τήν παρουσία των Ξνλωτών καϊ των άλλως δρεγομένων ζητειν 

άφορμάς, Τ&ΙθοΙ, Οοιτβδροηόοηοβ, άρ. 95, σ. 248.32. 

2. Σχετικά μέ τήν παραίτηση του Αθανασίου Α' βλ. 1. Κ Βοο)31ϊιγ3, 

ΟΗιιγοΙι Κβίοπη ΐη ϊΐιβ 0316 ΒγζαηΙΐηβ ΕιηρίΓβ. Α δΐυ8γ Γογ Βίο Ρα1τΐ3Γθ1ΐ3ΐ6 οί 
Αί.1ΐ3ηβδίοδ οΓ 0οηδΐ3ΐιΐίηορ1β, (Άνάλεκτα Βλατάδων 35), Θεσσαλονίκη 1982, 

σσ. 87 κέξ. Λίγα χρόνια άργότερα, ό Χοΰμνος στήν έγγραφη καταγγελία του 
έναντίον του πατριάρχη Νίφωνος (εκδ. 3. Ε. Βοίδδοηαόο, Αηοοάοί3 Ομ 0, 

Ρ3Π8 1833, 259-260), άναφέρει ότι ό Αθανάσιος καθαιρέθηκε άπό τή Σύνο¬ 

δο κατηγορούμενος γιά τή συγκάλυψη του συνεργάτη του Θεοφάνη, που είχε 
καταγγελθεί γιά σιμωνία. Ή πληροφορία του Χούμνου φαντάζει ανακριβής, αν 
όχι ύποπτη, άφοϋ ό ίδιος ό Αθανάσιος μέ έπιστολή του προς τόν αύτοκράτο¬ 

ρα κατήγγειλε τόν Θεοφάνη ζητώντας, μάλιστα, τή δίωξή του: βλ. Τ3ΐθοΙ, 

Οοιτβδροιιθοηοβ, άρ. 65, σσ. 152, 376. 
3. Τ3ΙΒ0Ι, ΟοΓΓβδροηάεηοβ, άρ. 113, σσ. 290-292, 439-440 και αρ. 114, 

σσ. 292-294· πρβλ. Ε311Γ611Ι, Β^βδίεδ, 3ρρ. άρ. 12, σσ. 579-580. 
4. V. Οηιπιεί, Εβ ΟπΙβ 8ε Γ&νόηβιηβηί 8ιι ρ3ΐή3ΓθΚβ 8ε 0οιΐδΐ3η1ιηορ1ε 

Νΐρΐιοη Ι6Γ, ΒΕΒ 13 (1955), 138-139. ; 
5. 1. Ρ. Μΐ§ηβ, Ρ&ΐΓθ1ο§Ϊ3 Ογ3603 [στο έξής: ΡΟ], τομ. 145, στ. 392Β. 

Τό 1310 συνυποψήφιος του Νίφωνος γιά τόν πατριαρχικό θρόνο ήταν,,σύμφω- 

να μέ τόν Θεόδωρο Μετοχίτη, καί ό Ίοισήφ Φιλόσοφος, ό όποιος, καίτοι έςε- 
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στο ότι ό Νίφων άποτέλεσε προσωπική έπιλογή τού αύτοκράτορα, 

πού έχοντας έναποθέσει στο πρόσωπό του πολλές έλπίδες γιά τήν έπί- 

λυση τών χρόνιων προβλημάτουν πού ταλάνιζαν τήν Εκκλησία, έπέβα- 

λε τελικά τήν απόφασή του αύτή στή Σύνοδο1. 

Ό νέος πατριάρχης ήταν όμολογουμένως δραστήριος, άγχίνους 
καί έμπειρότατος στή διαχείριση κοσμικών ζητημάτων παρά τή μομ¬ 

φή τού Νικηφόρου Γρήγορά, πού τόν χαρακτηρίζει αδαή τής «έξω 
παιδείας», άγράμματο ώς μηδ5 οικεία χειρϊ τά τών γραμμάτοον στοι¬ 

χεία γράψειν είδώς2, έμπλεο φθόνου, μοχθηρίας, κοσμικής υπερηφά¬ 

νειας καί φιλαργυρίας3. 

Οί παραπάνω χαρακτηρισμοί δέν είναι αύτονόητα αξιόπιστοι, 
καθώς ό Γρηγοράς γενικεύει υπερτονίζοντας τήν, κατ’ αύτόν, αδαη¬ 

μοσύνη τού πατριάρχη στή θύραθεν παιδεία- του αναγνωρίζει, ωστό¬ 

σο, ότι ήταν εμπειρότατος ...προς πάσαν βιωτικών πραγμάπων έπι- 

στασίαν4. Πράγματι ό Νίφων, όταν ήταν ακόμη μητροπολίτης Κυ¬ 

ζίκου, είχε άναλάβει γιά λογαριασμ,ό του Δημοσίου, καί αντίθετα μέ 
τούς ιερούς κανόνες, τήν άπογραφή καί φορολόγηση τής έπαρχίας 
του5, ενώ ως πατριάρχης είχε την επιτροπήν και διοίκησιν... τών 
γυναικείων πραγμάτων καϊ κτημάτων... τοϋ τε Περτζε καλούμενου 

λέγη άπό τή Σύνοδο, δέν άπεδέχθη τήν έκλογή του. Βλ. Μ. Ττειι, ϋβΓ ΡΙιΐΙο- 

δορΗ Ιοδβρίι, Βνζ3ΐιίΐηΐδο1ΐ6 ΖβιίδοΙιπΓι 8 (1899), 24.31-26.30. 

1. Νικηφόρος Γρηγοράς,Ιστορία'Ρωμαϊκή, έκδ. Ε. δοΐιορβπ, (ΟδΗΒ) 

Βοππ 1829, 1.259.14-17: τω βασιλικώ θελήματι τών αρχιερεών εϊξάντων καϊ 
μεταστησάντων αυτόν έκ Κυζίκου προς την της πατριαρχείας περιωπήν. ΙΙρβλ. 

Θωμά (Θεοδούλου) τοϋ Μαγίστρου, Λόγος προσφωνητικός εις τόν παν- 

αγιώτατον καί οικουμενικόν πατριάρχην κυρ Νίφοινα, ΡΟ, τόμ. 145, στ. 389Α, 

καθώς καί τή θερμή έπιστολή του Χούμνου, έν: 1. Ε. Βοΐδδοη38ο, Αηεο8οΐ3 

Νον3, Ρ3Γΐ5 1844 (άνάτ. Ηϊ18βδ1ιβϊιπ 1962), άρ. 60, σσ. 66-68. 

2. Γρηγοράς, 1.259.19-20. Πρβλ. Παχυμέρης, ΧΙ:9, σ. 427.8, καί 

Έφραίμ Αίνιος, στ. 10371. 

3. Γρηγοράς, 1.259.17-260. 

4. Γρηγοράς, 1.260.3-4. Πρβλ. Παχυμέρης, ΧΙ:9, σ. 427.7-9· Έφ¬ 

ραίμ Αίνιος, στ. 10370- Φίλης, 03Πΐή»3, άρ. 3.10.74- Θωμάς Μάγιστρος, 

ενθ’άνωτ., στ. 393ϋ, καί Μ»ΓΪηο δβηιιόο ΤοΓδοΙΙο, που τόν άποκαλεί σοφό, 

βλ. παρακάτω σ. 262 σημ. 1. 
5. Βλ. τό σχόλιο του Ματθαίου Βλαστάρη ότι: άφ’ ημών δ Κυζίκου Νί¬ 

φων τήν τε άπογραφήν και τάς τοϋ δημοσίου άπάσας ενέργησε δουλείας, ΡΟ 

τόμ. 157, στ. 416ϋ. 



238 239 Δημητρίου Κ. Αγορίτσα 

και Κραταιοϋ1. Επιπλέον, ή άπδ μέρους του επικύρωση μέ μηνο- 

λόγημα αντιγράφου (ίσου) χρυσοβούλλου του Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγου 
φανεροδνει καλή γνώση των γραφειοκρατικών πρακτικών τής δημο¬ 

σίας διοικήσεως2, ένώ σέ σημείευμα στον κώδικα ΡαΙαΐιηιΐ5 ΗβιάβΙ- 

&6Γ£βη3Ϊ$ 88 (ίοΐ. 142Γ), όπου καταγράφονται οί τόμοι μίας βιβλιο¬ 

θήκης πού φυλασσόταν σέ μία μονή τής Νίκαιας τον ΙΔ' αιώνα, συν- 

αριθμεΐται καί ένα βιβλίο νομοκανονικού χαρακτήρα πού άποδίδεται 
στον Νίφωνα3. Γνωρίζουμε, τέλος, ότι ό Νίφων κατά τή διάρκεια τής 
σύντομης πατριαρχίας του είχε άλληλογραφία μέ τον έπϊ τοϋ κανι- 

κλείον Νικηφόρο Χοΰμνο4, τον επίσκοπο Ταυρίδος (ΤηΓγϊζ) Γεώργιο- 

Γρηγόριο Χιονιάδη5, καί πιθανότατα μέ τον μεγάλο λογοθέτη Κων¬ 

σταντίνο Άκροπολίτη6. Γνωστές μάς είναι επίσης οί φιλικές του σχέ- 

1. Γρηγοράς, 1.260.2-3, 13-15. 
2. Αείεε Ο’ΙνίΓοη III: 3ε 1204 3 1328 (ΑτεΗίνεδ (1ε ΓΑιΙιοδ - 18), (ε<1.) 

3. ΓεΓοΠ εΐ εΓ, ΡεγΚ 1994, άρ. 72, σ. 186 (Αΰγ. 1310, τδ ίσον Άπρίλ. 1311), 
πίν. XXXVII. 726-ε, καί I. Οεγγοιιζ68, Γεδ Κε^εδίεδ 3εδ ΕεΙβδ 6υ ΡεΙπεγοεΙ 3ε 
ΟοηδίΕΠίΐηορΙε, I, Γαβε. 5: Γεδ Κε^εβΙεβ 3ε 1310 3 1376, Ραήδ 1977, άρ. 2012. 

3. Κ. δείιδίΐ, Ζιιηι Κο3εχ ΡίΟίΐΐίηυδ 3εδ ΓχδίΕδ, Ηεηιιεδ 11 (1876), 203: 

βιβλίον... έτερον βαμβακηρόν νίφωνος αρχιεπισκόπου κονσταντινονπόλεως αρ¬ 

χήν έχον περ'ι τετραγαμίας. Βλ. άκόμα 0. Ν. ΟοηδΐΕηΙΐηΐ3βδ, Ηΐ^Κεε Ε3ιι- 

οεΙϊοπ ΐη ΒγζΕηίΐιηη ίη ΐΐιβ ΤΗϊτΙεεηΐΙι 3ΐχ3 εΕΐ-Ιγ ΓουΓίεεηΐΗ ΟεηΙυπβδ (1204- 

εα.1310), Λευκωσία 1982, σσ. 142-143, καί σημ. 62, καί του ίδίου, ϋίοηγ- 

δΐοδ Αι·1ί35, σσ. 84-85 καί σημ. 7. Ασαφές παραμένει εάν ή γενική Νίφωνος 

είναι δηλωτική του κατόχου ή τής πατρότητος των έργων του κώδικα. Σχετικά, 

ό Μ. Γ. δοδοννει-, Ρ3ΐ3ΐΐηιΐδ ΟΓΕεειίδ 88 3ΐι3 ΐΗε ΜΕΐιυδεηρί ΤκκΙίΐΐοιι οί ΓγδίΕδ, 

Α. ΗΕΐίΓεΓΐ - ΑηΐδΙεΓΟΗΐη 1987, σσ. 11-12, θεωρεί ότι έπρόκειτο απλώς για 

συλλογή παλαιοτέρων έργων σχετικών μέ τήν τετραγαμία του Λέοντος ζ'. 

4. Βοϊδ8οη33ε, Αιιεε3οΐ3 Νονβ, άρ. 66, σσ. 79-80. Πρβλ. Ρ. Γεοηε, Γε 

ερΐδίοίε 3ί ΝϊεείοΓΟ Γΐηιηιηο ηε] εο3. ΑηύΐΌδ. §γ. 071 δΐιρ.,Έπετ.Έταιρ. Βυζαντ. 

Σπουδών [στο έξης: ΕΕΒΣ] 39-40 (1972-73), 77, άρ. 44, ίί. 2851·-286Γ (= 

Βοϊδδοη33ε, ό.π. άρ. 60, σσ. 66-68). 

5. Ί. Β. Παπαδόπουλος, Γρηγορίου Χιονιάδου τοΰ άστρονόμου έπιστο- 
λαί, Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Θεσσαλονίκης 1 (1927), 197-199 (άρ. 9). Βλ. 
καί Γ. Ο. λΥεδΙετΐπΙν, Γε ρι-οίεδδΐοη 3ε ίοΐ 3ε Οι·ε§οΐτε 01ιΐοηΐ33έδ, ΚΕΒ 38 

(1980), 239, 242. 
6. Βλ. ΟοδίΕηΙΐηο ΑετοροΙίΐΕ, Ερΐδίοίε, έκδ. Κ. Κοπιεπο, Ναροΐΐ 1991, 

σσ. 217-18, άρ. 122. Πρβλ. Στ. Κουρούσης, Ό λόγιος οικουμενικός Πα¬ 

τριάρχης Ιωάννης ΙΓ' ό Γλυκύς, ΕΕΒΣ 41 (1974), 337-340, καί ΟοηδίΕηΙΐ- 

πΐ3εδ, Ηί^ΙιβΓ Ε3υε3ΐϊοη, σ. 121, καί σημ. 45. 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Νίφων Α' 

σεις μέ τον Θωμά Μάγιστρο καί τον Μανουήλ Φιλή, ό όποιος βρι¬ 

σκόταν υπό τήν προστασία του καί τοΰ αφιέρωσε έναν εντυπωσιακά 
μεγάλο άριθμό ποιημάτων1. Ώς έκ τούτου, τά περί αγραμματοσύνης 
του δέν άνταποκρίνονται πλήρως στήν πραγματικότητα, ένώ τά λε¬ 

γάμενα τοΰ Γρήγορά θά πρέπει νά μάς προβληματίσουν καί γιά τον 
επιπρόσθετο λόγο ότι ό τελευταίος ήταν μαθητής τοΰ λογίου πατριάρ¬ 

χη καί διαδόχου τοΰ Νίφωνος, Ιωάννη Γλυκέως. 

Επιπλέον, ό νέος πατριάρχης δέν διακρινόταν άπό τό άσκητικό 
πνεΰμα τοΰ προκατόχου του, άλλά γιά τήν ευζωία του. Ή άγάπη του, 

όμως, γιά τούς ίππους, τό καλό φαγητό, τά ένδύματα, καί γενικότε¬ 

ρα τούς «σιτώνας καί τών οίνων τάς άποθήκας καί τά βαλάντια)), 

καθώς καί οί συχνές έπισκέψεις του στις γυναικείες μονές τοΰ Περτζέ 
καί τοΰ Κραταιοϋ, καί ή χρησιμοποίηση τών εσόδων τους γιά διάφο¬ 

ρες οικοδομικές έργασίες, προκάλεσαν τον σκανδαλισμό πολλών2. 

1. Φίλης, άρ. 1.182, 1.183, 1.184, 1.256, 2.43, 2.55, 2.121 (επιγράφε¬ 

ται απλώς «Εις τον πατριάρχην», άλλά μάλλον άποδίδεται στον Νίφωνα), 3.10, 

3.46, 3.56, 3.59, 3.60, 3.81 (άνιόνυμα «Τώ πατριάρχη»), 3.133, 3.193 καί 

3.238 (άνώνυμα «Τώ πατριάρχη», άπό τον όποιο ό Φίλης ζητά μη παρέλθη 
τον φίλον, όντας στήν Θεσσαλονίκη βαριά άρρωστος. Τον πληροφορεί μάλιστα, 

στ. 33-36, οτι έχει βρει καταφύγιο στή μονή, προφανώς, τής Θεοτόκου κοντά 

στον ιερομόναχο Καλλίνικο, εκπρόσωπο τοΰ Νίφιονος στήν πόλη: Πάροικος είς 
γην εύρεθεϊς άλλοτρίαν/ Καλλίνικον δε τής μονής τον προστάτην/Ήν ώς Μω- 

σής τήν θεόν σκηνήν κτίσας/ Πολλών αγαθών είσφοραϊς σν φαιδρύνεις). Αξιο¬ 

σημείωτο είναι ότι ό Φιλής, πέραν τοϋ Νίφωνος, δέν φαίνεται νά άπηύθυνε 

στίχους του σέ κανέναν άλλον άπό τούς πατριάρχες. 

2. Γρηγοράς, 1.260.2-18. Ή άγάπη τοΰ Νίφωνος γιά τά οικοδομήμα¬ 

τα γίνεται εμφανής άπό τον άριθμό τών μονών τών οποίων υπήρξε κτίτορας· 

μεταξύ αυτών τό καθολικό τής μονής τής Θεοτόκου Γοργοεπηκόου στή Θεσ¬ 

σαλονίκη (σημ. Αγιοι Απόστολοι), τό όποιο διακόσμησε μέ πλούσια ψηφιδω¬ 

τά, ή μονή Δοβροσώντος, πάλι στή Θεσσαλονίκη, ένδεχομένως δέ καί ή μονή 

τής Περιβλέπτου στήν Κωνσταντινούπολη, όπου καί άποσύρθηκε μετά τήν 

παραίτησή του (Γρηγοράς, 1.270.3-5). Βλ. σχετικά Ά. Ξυγγόπουλος, Ή 

ψηφιδωτή διακόσμησις τοΰ ναοΰ τών Άγίοχν Αποστόλων Θεσσαλονίκης, Θεσσα¬ 

λονίκη 1952· 8. ΚίδδΕδ, Γε 3εϊεΙϊοπ 3βδ ίτεδηιιεδ 3βδ δΕΐηίδ-ΑρόΙχεδ ε ΤΙιβδδΕ- 

Ιοηΐφίε, Ζο£γε£ 7 (1977), 52-57 (στά σέρβικά μέ άγγλική περίληψη)· Α. 8ε- 

ηιο^ΐοα, Γε ροΓίΓΕΪΙ 3ε δΕίηί Γεζεγ6 1ε ΟΕίεδΐοίε ειιχ δΕΪηίδ-ΑροΙί’βδ 3β ΤΙιεδδΕ- 

Ιοηίφ-ΐε: υη ηοιινβΕίι ΙεηιοΪ£ΐ)Ε£ε δΐιτ 1ε 3εΙεΙϊοπ 3εβ ρεΐηΙιΐΓβδ ιπυτοΐεδ 3ε Γέ^ΐίδβ, 
Βυζαντινά 21 (2000), 617-628, καί 05. ΒΕίώηζΐδ, ΤΙιε ΙΜ>ειι ΘοηίΐηιιΐΙγ 
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Περισσότερο σκανδαλώδης ήταν, ωστόσο, ή μετριοπάθεια που 
έπεδείκνυε προς τους Άρσενίτες, μολονότι ό ίδιος δεν φαίνεται νά ήταν 
οπαδός τους. Αυτή ακριβώς ή διαλλακτική του στάση έναντι των σχι¬ 

σματικών Άρσενιτών, αντίθετα από τον αύστηρό, ανυποχώρητο καί 
έμμένοντα στην άκρίβεια προκάτοχό του, Αθανάσιο Α', άπετέλεσε, 

προφανώς, τον κυριότερο λόγο για την επιλογή του ώς πατριάρχη 
από τον αύτοκράτορα Ανδρόνικο Β'. 

Τό σχίσμα τών Άρσενιτών ταλάνισε την αυτοκρατορία για μισό 
περίπου αιώνα, παρά τό γεγονός ότι τα δύο άμεσα σχετιζόμενα μέ τό 
ζήτημα πρόσωπα, ό πατριάρχης Αρσένιος Αύτωρειανός (ή 1273) καί 
ό αύτοκράτορας Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος (Ϋ1282), δεν βρίσκονταν 
πια έν ζο^ή. Οί επανειλημμένες προσπάθειες του Ανδρονίκου Β', σέ 
συνεργασία καί μέ τους μέχρι τότε πατριάρχες Κωνσταντινουπόλε¬ 

ως, νά άρθεΐ τό σχίσμα δεν άπέφεραν καρπούς, καθώς καμία πλευρά 
δεν ήταν διατεθειμένη νά προβεΐ σέ υποχωρήσεις1. Ό νεοεκλεγείς πα- 

3ίκ1 8ϊζ€ οί' 1.316 ΒγζβηΙίηβ ΤΗβδδΒίοη&ο, ϋαηιίοιΊοη 0&1(δ ΡβρβΓδ [στο έξης: 

ϋΟΡ] 57 (2003), 59-60. Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 1314 ό Ανδρόνικος 

Β' παραχώρησε μέ χρυσόβουλλό του στον Λαυριώτη ιερομόναχο Ιγνάτιο Κα- 

λόθετο τή μονή τοΰ Σωτήρος Χρίστου στη Βέροια (Αοΐβε άβ Σ,αντα II, άρ. 

103, σσ. 160-161), έπικυρο>νοντας παλαιότερη πατριαρχική πράξη, πιθανότα¬ 

τα του καταγόμενου άπό τή Βέροια Νίφωνος, ϋ^ΓΓοαζεδ, Κε^εδΙβδ, άρ. 2018. 

Στήν κτιτορική έπιγραφή τοΰ ναοΰ άναφέρεται ότι: πατριαρχική χειρ καθιστά 
τον ναόν επι τοΰ μεγάλου βασιλέως Ανδρονίκου/ Κομνψοϋ τον Παλεολόγου 
εν ε[τει ,ζ)ωκγ' (6823 = Σεπτ. 1314 - Αΰγ. 1315), ένώ σέ άλλη στον νότιο 

τοίχο τοΰ κυρίως ναοΰ, όπου είκονίζεται ό κτήτορας, ιερομόναχος Ιγνάτιος 

Καλόθετος, άναγράφεται: Τον προσπε[σόντοζ\/ κτ/μορος [Ι\γ[νατίον\/ δέησιν 
δ[έζαι δς υπέρ]/ τών σών [λό]γων/ στανροπίγην τέθηκεν/ πατριαρχικόν. Ει¬ 

κάζουμε, συνεπώς, ότι ό Νίφων κατέστησε τον ναό πατριαρχικό σταυροπή¬ 

γιο καί ότι ή άπουσία τοΰ ονόματος του αποδίδεται στήν έν τώ μεταξύ παραί¬ 

τησή του. Βλ. Γ. Γούναρης, Χριστός Βέροιας, Θεσσαλονίκη 1991 (οδηγός 

ΙΜΧΑ), σσ. 11-12, καί Θ. Παπαζώτος, Ή Βέροια καί οί ναοί της (11°^- 

18ος αί.). Ιστορική καί άρχαιολογική σπουδή τών μνημείων τής πόλης, Αθήνα 

1994, σσ. 100-103, πίν. 11. Σχετικά μέ τήν πατρωνία τοΰ Νίφιυνος στον Χρι¬ 

στό Βέροιας βλ. καί Σωτ. Κίσσας, Τό ιστορικό υπόβαθρο τών καλλιτεχνι¬ 

κών σχέσεων Θεσσαλονίκης καί Σερβίας άπό τό τέλος τοΰ ΙΒ' αιώνα μέχρι 

τον θάνατο τοΰ κράλη Μιλούτιν, ϋηΐν6Γ5Ϊΐ.γ δίικϊΐο Ρτεδδ, Θεσσαλονίκη 2004, 

σσ. 61-65. 

1. Για τό σχίσμα τών Αρσενιτών βλ. Ί. Συκουτρής, Περί τό σχίσμα 
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τριάρχης, αντίθετα, έδειξε νά συμμερίζεται τό ένδιαφέρον, άλλα καί 
τή βούληση τοΰ αύτοκράτορα γιά τον τερμ.ατισμ.ό τοΰ σχίσμ,ατος. Εί¬ 

ναι δέ χαρακτηριστικό ότι, μολονότι θεωροΰσε τους Άρσενίτες στα¬ 

σιάζοντας, άποκαλοΰσε τον Αρσένιο άγιώτατο καί αοίδιμο εν πατρι- 

άρχαις1. Μέ αυτό, λοιπόν, τό πνεΰμα συνδιαλλαγής άνέλαβε σχετική 
πρωτοβουλία καί συμβούλευσε τον αύτοκράτορα νά συναντηθεί έκ 
νέου μαζί τους καί νά ακούσει τά αίτήματά τους γιά νά άποδείξουν, 
καθώς λέει ό Γρηγοράς, ότι «ούκ αναίτιους έαυτους σχιζομένους»2. 

Οί όροι που .έθεσαν οί Άρσενίτες, γνωστοί καί άπό παλαιότερα, έγιναν 
τελικά δεκτοί καί οδήγησαν στήν επίτευξη συμφωνίας, ή οποία έπι- 

κυρώθηκε καί γραπτώς μέ αύτοκρατορικό χρυσόβουλλο που συνετά- 

γη προσεκτικά άπό τον επι τον κανικλείου Νικηφόρο Χοΰμνο, καθώς 

καί μέ πατριαρχική έγκύκλιο τον Σεπτέμβριο τοΰ 13103. 

Τερματίσθηκε έτσι ή μακρόχρονη διαμάχη, τέσσερις μόλις μή¬ 

νες μετά τήν άνάρρηση τοΰ Νίφωνος στον πατριαρχικό θρόνο, μέ 
μία ιδιότυπη τελετή, που έλαβε χώρα στήν Αγία Σοφία στις 14 Σε¬ 

πτεμβρίου 1310. Σύμφωνα μέ τον Γρήγορά, τό λείψανο τοΰ Αρσε¬ 

νίου, ένδεδυμένο μέ αρχιερατικά άμφια, μεταφέρθηκε έν πομπή άπό 
τή μονή τοΰ Αγίου Άνδρέου έν Κρίσει, όπου φυλασσόταν, στήν Αγία 

τών Άρσενιατών,Ελληνικά 2 (1929), 267-332· 3 (1930), 15-44· 5 (1932), 107- 

126· V. ΕβιΐΓβηΙ, Εβδ £Γ3ΐκ1β5 οπδβδ Γβΐΐ^ΐειίδβδ, σσ. 225-313· Π. Γουναρίδης, 

Τό κίνημα τών Άρσενιατών (1261-1310): Ιδεολογικές διαμάχες στήν εποχή 

τών πρώτων Παλαιολόγων, Αθήνα 1999, καί Άν. Κοντογιαννοπούλου, Τό 

σχίσμα τών Άρσενιατών (1265-1310). Συμβολή στήν μελέτη τής πορείας καί 

τής φύσης τοΰ κινήματος, Βυζαντιακά 18 (1998), 179-235. 

1. ΕβΙΙΓβηΙ, Εβδ £Γ3Ικ1εδ 0Γ1368 ΓοΙΐ^ίβΙΙδΕδ, σ. 303, καί Ο 3ΓΓ01ΙΖ6δ, Κβ- 

£6δΐ6δ, άρ. 2003. 

2. Γρηγοράς, 1.261.23-262.1. 

3. Γιά τους όρους τών Άρσενιτών βλ. Γρηγοράς, 1.262.1-7, και Ε311- 

ΓεηΙ, Εβδ §τ3Π(1ρδ οι-ΐδβδ Γθ1ΐ§1βυδ<ϊδ, σ. 290, όπου καί διαφαίνεται ή παροχή υπο¬ 

σχέσεων γιά άξιώματα καί έξασφάλιση εισοδημάτων. Γιά τό αύτοκρατορικό 

χρυσόβουλλο βλ. ί. Γγ. Βοϊδδοηαάβ, Λόγος Χρυσόβουλλος επί τή ένώσει τών 

διαστάντων μοναχών..., Αηεο<1οΐ3 Ογ3603 2, Ρ3ΓΪδ 1830, σσ. 70-76, και Εηιι- 

ΓβηΙ, ό.π., σσ. 297-302. Τήν πατριαρχική έγκύκλιο έξέδο^ε ό ΠβιΐΓβηΙ, ό.π., 

σσ. 306-311· πρβλ. ϋβΓΓοαζβδ, Κβ^δίβδ, άρ. 2004. Ό Π. Νικολόπουλος, 

Ανέκδοτο Άρσενιτικό δοκίμιο υπέρ τών σχιζόμενων, ΕΕΒΣ 48 (1990-91), 242, 

παρατηρεί ότι ή πατριαρχική έγκύκλιος άπηχεΐ έπίδράση τών διαλλακτικών 

άπόψεων περί Άρσενιτών τοΰ Ιωάννη Χειλά. 
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Σοφία καί τοποθετήθηκε στον άμβωνα, από όπου ό πατριάρχης εκ¬ 

φώνησε ενώπιον όλων συγχωρητικό κείμενο έκ μέρους του Αρσενίου1. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ή όλη διαδικασία είχε ώς πρότυπο έκείνη του 
αγίου Ίωάννου του Χρυσοστόμου, που και αυτός είχε διωχθεί από τον 
θρόνο του καί έξορισθεΐ2. Έπ’ ευκαιρία τής παραπάνω τελετής συν- 

τάχθηκε καί άκολουθία προς τιμήν του πατριάρχη Αρσενίου, ό όποι¬ 

ος είχε ήδη άγιοποιηθεΐ στους κύκλους των οπαδών του3 4. 

Ασφαλώς, δεν θά περίμενε κανείς ότι ένα τόσο φλέγον ζήτημα, 

όπο.>ς αυτό τών Άρσενιτών, θά έληγε χωρίς νά υπάρξουν κλυδωνισμοί 
καί αντιδράσεις. Καί όντως, ή άρση του σχίσματος δεν έγινε δεκτή 
χο^ρις αντιρρήσεις. Άπό τους Άρσενίτες, κάποιοι παρέμειναν ζηλω¬ 

τές έμμένοντας στή μή άναγνώριση τής ιεραρχίας του Πατριαρχείου, 

ενώ άλλοι, μήν έχοντας εξασφαλίσει τά υλικά οφέλη που προσδοκού¬ 

σαν, επανήλθαν στον πρότερο βίο έμμένοντες ίδιοτροπίαις καί σχίσμα- 

σίν4· Άπό τήν άλλη πλευρά, πολλοί ήταν καί οί ιεράρχες που έξέ- 

φρασαν τή δυσαρέσκειά τους γιά τήν άρση του σχίσματος. Στους τε¬ 

λευταίους συγκαταλέγονται οί άνήκοντες στον κύκλο του πρώην πα¬ 

τριάρχη Αθανασίου, άλλά καί ό μητροπολίτης Φιλαδέλφειας Θεό¬ 

ληπτος, ό όποιος μάλιστα διέκοψε κάθε επικοινωνία με τό Πατριαρ- 

χεΐο μέχρι καί τό έτος 13195. Κατόπιν παρακλήσεως του πατριάρχη, 

1. Γρηγοράς, 1.262.15-19. 

2. Βλ. σχετικά Νικηφόρος Κάλλιστος-Ξανθόπουλος, Εκκλησια¬ 

στική Ιστορία, ΡΟ, τ. 146, στ. 1209Α-0. Πρβλ. Ί. Συκουτρής, Περί τό σχί¬ 

σμα τών Άρσενιατών, III. Επιστολή Καλλίστου προς τον Θεσσαλονίκης Μα¬ 

νουήλ Δισύπατον, Ελληνικά 3 (1930), 37-38. 

3. Η ακολουθία σώζεται στον κώδικα 648 του μετοχιού του Παναγίου 

Τάφου στήν Κωνσταντινούπολη (££. 116ν-118ν), βλ. Π. Νικολόπουλος, Άκο¬ 

λουθία άνέκδοτος εις Αρσένιον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, ΕΕΒΣ 43 

(1977-78), 365-383. Τό σκήνωμα του Αρσενίου παρέμεινε στήν Αγία Σοφία, 

στο αριστερό μέρος του ίεροΰ όπου, σύμφωνα μέ τις μαρτυρίες Ρώσων περι¬ 

ηγητών του ΙΔ' αιώνα, διετηρεΐτο σέ άριστη κατάσταση καί έπιτελοΰσε πολλά 

θαύματα. Βλ. Ο. Ρ. Μβ,ι'εδΓ», Κιΐ85Ϊ3η ΤΓδνεΙεΓδ Ιο Οοηδί&ηΐΐηορίε ΐη Βίε Εοιιτ- 

ίεβηΦ Βίκΐ Ρϊίΐεεηΐΐι ΟεηΙηπβδ, \¥3δΗΐη^Ιοη, 0.0. 1984, σσ. 30, 92, 160, 182 

καί § 6, σσ. 220-222. 

4. Γρηγοράς, 1.262.10-15. 

5. Γιά τό «σχίσμα» του Θεολήπτου Φιλαδέλφειας βλ. V. ΤβιΐΓβηΙ, Γεδ 

0Π565 Γβΐϊ^ΐευδβδ α Βχζίΐηεε. Γβ δοΐιίδηιε 8ηΙΪ3Γ86ηΐΐε (Ια ιηεϊΓοροΙΐίβ 3ε ΡΗΐΙδόεΙρΗΐε 

ΤΙιέοΙερΙε (ά ε. 1324), ΒΕΒ 18 (1960), 45-54, καί Στ. Κουρούσης, Μα- 
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ό πρωτονοτάριος τής μητροπόλεως Φιλαδέλφειας, έπειτα μητροπο¬ 

λίτης Εφέσου, Μανουήλ Γαβαλάς άνέλαβε μεσολαβητικό ρόλο, άλλά 
ό Θεόληπτος έξακολούθησε νά εμμένει στήν εκκλησιαστική άκρί- 

βεια άπορρίπτοντας τήν άρχή τής οικονομίας που πρότεινε ό πα¬ 

τριάρχης1. 

Ούτως ή άλλως, ή συμβολή του Νίφωνος στήν ειρήνευση τής 
Εκκλησίας υπήρξε μεγάλη, πράγμα πού του αναγνώρισαν όχι μόνο 
οί σύγχρονοί του, άλλά καί οί μεταγενέστεροι. Ό Θωμάς Μάγιστρος 
καί ό Μανουήλ Φιλής έκφράζονται ιδιαίτερα έγκωμιαστικά γιά τό 
πρόσωπό του, ένώ άκόμα καί ό συνήθως έπικριτικός Γρηγοράς άνα- 

γνωρίζει ότι τό έπίτευγμα τού πατριάρχη νά επαναφέρει τήν όμ.όνοια 
στους κόλπους τής Εκκλησίας υπήρξε εν τι μόνον χρηστόν2. 

Έκτος όμως άπό τή μετριοπάθεια καί τή συγκαταβατικότη- 

τα, οί έγκωμιαστές του Νίφωνος προβάλλουν εξίσου τή φιλανθρωπία, 

τή δικαιοσύνη, καθώς καί τήν ικανότητά του νά εξισορροπεί τις κοι¬ 

νωνικές άνισότητες καί νά καθησυχάζει τά πάθη. Ό Θοιμάς Μάγι¬ 

στρος, μάλιστα, σέ λόγο του προς τον πατριάρχη επισημαίνει ότι χά¬ 

ρη στήν πολιτική του νυν ον πένητας εστι προς ευπορούν κακοϋσθαι- 
συγκαταλέγει δέ στά έργα τής φιλανθρωπίας του τά περισσά συσ¬ 

σίτια γιά τούς φτωχούς, τις άποκοπές τών χρεών, τήν απελευθέρω¬ 

ση τών φυλακισμένων, τήν παρηγοριά στούς αρρώστους καί τή φι¬ 

λοξενία, έργα πού κάλλιστα θά άρμοζαν σέ άγιο τής Εκκλησίας3. Τό 

νουήλ-Ματθαΐος Γαβαλάς είτα Ματθαίος Μητροπολίτης Εφέσου (1271/2-1355/ 

60). Α' Τά βιογραφικά, [Άθηνά, Σειρά διατριβών καί μελετημάτων 12], Άθήναι 

1972, σσ. 136-138. 

1. Ή προσπάθεια του Γαβαλά έλαβε χώρα περί τά τέλη καλοκαιριού του 

1311, έπειτα άπό επιστολή πού του άπέστειλε ό πατριάρχης, μέ τον όποιο ό 

πρώτος φαίνεται ότι είχε συνδεθεί φιλικά κατά τήν παραμονή του στήν Κων¬ 

σταντινούπολη (1309 - Φθιν. 1310), Κουρούσης, ό.π., σ. 319 κέξ. Ώς επα¬ 

κόλουθο, ό Θεόληπτος στέρησε άπό τον Γαβαλά τό όφφίκιό του (1313/14), ό 

όποιος διαμαρτυρήθηκε έγγράφως στον πατριάρχη καί ζήτησε τή συνοδική 

καταδίκη του Θεολήπτου, Ό. Κεΐηδείι, Πιε Βπε£ε 3β8 ΜβΙΐΙΐίάοδ νοη ΕρΗβδΟδ 

ϊγπ Οοάεχ νΐηάοΒοηεηδΐδ ΤΙιεοΙ. Ογ. 174, Βει*1ίη 1974, άρ. Β62, σσ. 189-190. 

2. Θωμάς Μάγιστρος, ΡΟ, τ. 145, στ. 396Β- Φιλής, Οαππϊπη, άρ. 

3.56.25-29, 3.133.6-7: Τον δέ χρνσοϋν χιτώνα τής εκκλησίας/ Σχισθέντα σνν- 

δεΐς τών φρένων σον τοϊς μίτοις, 3.193, καί Γρηγοράς, 1.261.9-10. 

3. ΡΟ, τόμ. 145, στ. 3930. Πρβλ. Αη§ε1Πα Ε. Γβϊοιι, Εεοηοιηίε 
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ποιητικό έργο του Μανουήλ Φιλή έρχεται να έπιβεβαιώσει τα παρα¬ 

πάνω, μολονότι ή μαρτυρία του, ενδεχομένως, χαρακτηρίζεται από 
μεροληψία, μιας και ό τελευταίος είχε τύχει αρκετές φορές τής πα¬ 

τριαρχικής ευεργεσίας. Παρά ταΰτα, ό Φιλής άναφερόμενος στην πλού¬ 

σια κοινωνική δράση του Νίφωνος, τον χαρακτηρίζει προστάτη των 
χηρών και των ορφανών, «προμηθέα» (= προμηθευτή τών άναγκαί- 

ων) καί πατέρα όλων1. Ιδιαίτερο μάλιστα ένδιαφέρον παρουσιάζει ό 
χαρακτηρισμός του ώς νέου Μωϋσή, που ως δημαγωγός Ισραήλ τον 
δευτέρου θά οδηγήσει ξανά τον «περιούσιο λαό» μέσα από τήν Ερυ¬ 

θρά Θάλασσα στή γή τής Επαγγελίας γιά νά θραφεί μέ μέλι καί 
γάλα2. 

'Όλες αύτές οί παρομοιώσεις φανερώνουν τό κλίμα εύφορίας που 
έπικράτησε μετά τήν άνοδό του στον πατριαρχικό θρόνο, καί ιδιαί¬ 

τερα μετά τήν άρση του άρσενιτικοΰ σχίσματος. Όλοι ήλπιζαν σέ ένα 
νέο ξεκίνημα καί πραγματικά ό Νίφων δέν φαίνεται νά διέψευσε τις 
προσδοκίες τους, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό τής πατριαρχίας του. 

Εξακολούθησε τή φιλανθρωπική δραστηριότητα που είχε αναπτύξει 
ώς μητροπολίτης Κυζίκου, αλλά καί εκείνη του προκατόχου του, 

Αθανασίου Α', καί συνέχισε ορισμένες άπό τις πρωτοβουλίες που ό 

τελευταίος είχε άναλάβει καί οί όποιες στόχευαν στήν ενίσχυση τής 
θέσης καί του ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Συγκεκριμένα, τον Νοέμβριο του 1312 ό Ανδρόνικος Β' άπέλυ- 

σε ένα χρυσόβουλλο, στο όποιο οριζόταν ότι στο εξής τήν έποπτεία 
καί κυριαρχία επί τών μονών του Αγίου Όρους δέν θά είχε ό αύτο- 

κράτορας, αλλά τό Πατριαρχείο. Ή κατάληξη αυτή ήταν άπότοκος 
μίας μακρόχρονης διαδικασίας, καθώς ήδη άπό τό τελευταίο τέταρτο 

Οοηοεπίδ 3Π<1 ΑίΟίικΙβδ οί ϊΐιβ Ιιιίεΐΐεοΐιι^ΐδ οί Τ1ιεδδ3ΐοηΐ1ί6, Ι)ΟΡ 57 (2003), 

211-212. 

1. Φιλής, ΟβΓίιπηθ, άρ. 3.56.55-59: Χήραι κροτείτε χεϊρας όρψανοΐς 
άμα/ Και παρθένοι τέρπεσθαι και χορεύετε·/ Έφίστασθαι γάρ τής Θεοϋ δόξης 
χάριν/ Κοινδς προμηθευς και πατήρ και προστάτης/ Και ννμψαγωγός και βρα- 

βενς τών έν βίω. Πιο κάτω (στ. 97) ό Φιλής προσφωνεί τον Νίφωνα: Διεξαγω- 

γεϋ και τροφεϋ και προστάτα· άλλου τον ονομάζει πτωχοτρόφο (άρ. 3.1.81) 

ή τον άποκαλεΐ: ό τών πενήτων δλβος, δ χρυσούς Νίφων (άρ. 3.10.50). Τον 

χαρακτηρισμό αύτό, ό χρυσούς Νίφων, του άποδίδει σέ επιστολή του καί ό Νι¬ 

κηφόρος Χοΰμνος, ΑηοοάοΙ* Νον3, ενθ’άνωτ., άρ. 66, σ. 79. 

2. Φιλής, €3ΐ·ιιιΐη3, άρ. 3.56.85-88, 93-97. 
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του ΙΓ'αίώνα, οί Αγιορείτες επικαλούνταν όλο καί περισσότερο τή 
βοήθεια του πατριάρχη γιά ζητήματα έσωτερικά τής Αθωνικής Πο¬ 

λιτείας. Σημαντική υπήρξε πρός τήν κατεύθυνση αυτή ή συμβολή 
τών πατριαρχών Αθανασίου Α', ό οποίος ώς παλαιός Αθωνίτης δια¬ 

τηρούσε τακτική επαφή μέ τον Άθω μέσω έπιστολών καί έγκυκλί- 

ων1, καί Νίφωνος Α', παλαιού ηγουμένου τής Μεγίστης Λαύρας καί, 
άσφαλώς, καλού γνώστη τών θεμ.άτων που απασχολούσαν τόΌρος2. 

Έτσι, τό 1306 ή 1307 νέος Πρώτος του Αγίου Όρους ορίσθηκε άπό 
τον αύτοκράτορα κάποιος Αθανάσιος, μετά άπό καιρό χηρείας τής 
θέσης λόγω άσυμφωνίας μεταξύ τών Αγιορειτών. Σέ επιστολή του 
πρός τήν κοινότητα τού Αγίου Όρους ό Αθανάσιος Α' άνέφερε ότι ό 
Πρώτος εκτός άπό τήν αύτοκρατορική έπικύρωση τής εκλογής του, 

ζήτησε καί τήν πατριαρχική εύλογία, καί άκολούθως έξέφρασε τήν 
άποψη πώς ό έκάστοτε Πρώτος θά έπρεπε νά δέχεται τήν καθιέ¬ 

ρωση καί άπό μία εκκλησιαστική άρχή, τον επίσκοπο Ίερισσοΰ, τον 
μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ή άκόμη καί τον ίδιο τον πατριάρχη3. Ή 
οριστικοποίηση τού νέου καθεστώτος έγινε επί Νίφωνος στά 1312, 

όταν ό άπό διετίας έκλεγμένος Πρώτος τού Αγίου Όρους, Θεοφά¬ 

νης, πήγε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά χειροθετηθεί πλέον καί 

1. Βοο]3ΠΐΓ3, ΟΙιιπόΙι Κβίοπ», σ. 170, καί Διονυσία Παπαχρυσάν- 

θου, Ό Αθωνικός μοναχισμός: Ρίζες καί παράδοση, έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1992, 

σ. 323. Γιά τίς συνεχείς παρεμβάσεις τού Αθανασίου στις υποθέσεις τού Αγίου 

Όρους βλ. ΠβιΐΓβηΐ, Κε^βδίβδ, άρ. 1590, 1596, 1602, 1604, 1605, 1615-1619, 

1640, 1656-1659 καί 1780. 

2. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι όταν ό κράλης τής Σερβίας Στέφα¬ 

νος υι-οδ ζήτησε τή μεσολάβηση τών βασιλέων Ανδρονίκου Β' καί Μιχαήλ 

Θ' στην έριδα που είχε μέ τον άδερφό του Στέφανο ϋΓ3§αίϊη, άνέθεσε τήν 

άποστολή στον ηγούμενο τής μονής Χιλανδαρίου, Νικόδημο, ό όποιος έφθασε 

στήν Κωνσταντινούπολη τό 1311/12 ή τό 1313, όπου συνάντησε μεταξύ 

άλλων καί τον πατριάρχη Νίφωνα, παλαιό Αθωνίτη, άπό τον όποιο καί ζήτησε 

καθοδήγηση. Βλ. Α. ΜβΙβϊΐό - ϋ. ΜίΗνο]βνίό, Αη Αμ1ιο1ο£)' οί ΜοώενΒΐ 3«·- 

όίβιι Τΐΐ6Γ3ί.ιΐΓ6 ΐπ Ειι^ΙΐδΗ, Οοΐιιπιόιΐδ, Οΐιΐο 1978, σελ. 92- Απ0·β1ΐΚΐ Ε. Ε3Ϊ- 

οιι, ΟοπδίΒηΐίηορΙε βηά ίΐιο Τ3ΐΐηδ. ΤΙιβ Εοι-οΐ^η Ροΐΐογ οί Αικίι-οηίαΐδ II 1282- 

1328, Η3Γν3ΐχ1 ΙΙηίν. Ργ6&3., €3ΐη1>ΐ’κΐ£β, Μ3δδ3θΗιΐδ6ΐΐ5 1972, σ. 232, καί Κίσ- 

σας, Τό ιστορικό υπόβαθρο τών καλλιτεχνικών σχέσεων Θεσσαλονίκης καί 

Σερβίας, σ. 65. 

3. ΕαπΓβηΙ, Κβ£6δί6δ, άρ. 1657, καί του ίδιου, ΟΗτοηοΙο^ΐε άοδ Ηι§όιι- 

πιοηβδ, σσ. 109 καί 110, στ. 18-20. 
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άπό τον πατριάρχη. Ό τελευταίος του έπέδο;>σε σφραγίδα, ώς σύμ¬ 

βολο καί έκφραση της πνευματικής του εξάρτησης, καί απέλυσε το 
έγγραφο της ονομασίας του ώς Πρώτον μέ τη μ,ορφή σιγιλλίου (Νο- 

έμ., 1312)1. Σέ αυτό, μεταξύ άλλων, έπισημαίνεται ότι την πρωτο¬ 

βουλία τον πρώτον υπό δεσπότιν είναι την Εκκλησίαν είχε ό αύτο- 

κράτορας καί ορίζεται ότι εις τδ εξής διά τον παρόντος σιγιλλίον 
δίκαιοι τον πρώτον υπό την πατριαρχικήν όράσθαι σφραγίδα2.Τό 
πατριαρχικό σιγίλλιο έπικυρώθηκε στη συνέχεια καί μέ αύτοκρατο- 

ρικό χρυσόβουλλο του Ανδρονίκου Β', μέ τό όποιο έπιχειρήθηκε ή 
έπανόρθο^ση της — θεωρούμενης ώς αντικανονικής — έξάρτησης του 
Αγίου ’Όρους από τον αύτοκράτορα. Άποφασίσθηκε έτσι ή υπαγω¬ 

γή του Όρους στην πνευματική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου καί 

ορίσθηκε ότι στο έξης ό Πρώτος θά έπαιρνε τή σφραγίδα καί τό έπι- 

γονάτιο από τον πατριάρχη3. Οί μεταρρυθμιστικές αύτές διατάξεις 
είχαν, όπως επισημαίνει ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου, «ώς μόνο σκο¬ 

πό να πληρώσουν ένα θρησκευτικό κενό», ένώ όλα τά υπόλοιπα προ¬ 

νόμια τής Άθο^νικής Πολιτείας παρέμεναν άθικτα4. 

Ή απομάκρυνση, ούστόσο, του αύτοκρατορικοΰ έλέγχου από τό 
Όρος καί ό περιορισμός του ρόλου του αύτοκράτορα, σηματοδότησε 
καί τήν άλλαγή τοϋ ρόλου του τελευταίου στήν Εκκλησία καί εν 
γένει στήν κοινοτνία. Τον πρώτο ρόλο είχε πια τό Πατριαρχείο, ένώ 
παράλληλα άρχισε νά άναδεικνύεται στήν πολιτικά ταραγμένη Βαλ¬ 

1. ΑοΙ^δ όιι ΡΐΌίΗΐοη (Αι-οΗίνβδ άβ ΓΑΐΙιοδ - 7), (οό.) ϋ. Ρ&ραοΗι^δαη- 

ίΐιοιι, Ρ3Γΐ5 1975, άρ. 11, σσ. 243-48 (βλ. καί ίΐΙΒιηη, πίν. χχχ, 11/ν-νι, όπου 

καί ιδιόχειρη υπογραφή του Νίφωνος). Γιά τό θέμα τής σφραγίδας βλ. Παπα¬ 

χρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, σ. 324 καί σημ. 160. 

2. Αοίβδ 6ιι ΡγοΙ^Ιοπ, άρ. 11, σσ. 247-248, στ. 133-134. 

3. ΑοΙβδ (Ιιι ΡΐΌΐ3ΐοη, άρ. 12, σσ. 249-54 καί ειδικότερα σ. 253.177- 

180: και εσται μεν τδ άπδ τοϋδε ό κατά καιρούς ευρισκόμενος πρώτος ...υπό 
τής πατριαρχικής μεγάλης πνευματικής ηγεμονίας τήν σφραγίδα κατά τδ έθος 
?Μμβάνων, έκτελών δε και τήν θείαν ιερουργίαν μετά έπιγονάτων. Βλ. καί 

Άθ. Άγγελόπουλος, Ό Οικουμενικός Πατριάρχης ώς κυριάρχης επίσκοπος 

τής μοναχικής πολιτείας του Αγίου ’Όρους κατά τό χρυσόβουλλο του Ανδρο¬ 

νίκου Β' του 1312, Τό Άγιον Όρος. Χθές-σήμερα-αύριο, Διεθνές Συμπόσιο, 

Θεσσαλονίκη 1993 [Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών — Μακεδονική Βιβλιοθή¬ 

κη 84], Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 13-22. 

4. Παπαχρυσάνθου, Αθωνικός μοναχισμός, σ. 325. 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Νίφων Α' 247 

κανική του ΙΔ' αιώνα, ή σημασία καί ό ρόλος του Άγιωνύμου Όρους 
στήν Εκκλησία, τήν Πολιτεία καί τήν Κοινωνία. 

* * * 

Ή σύντομη χρονικά καί κατά τά άλλα επιτυχημένη πατριαρχία 
του Νίφωνος αμαυρώθηκε τελικά από τις διώξεις, πού ύπέστησαν 
ορισμένοι διαφωνοΰντες ιεράρχες, αλλά καί από τις εναντίον του κατη¬ 

γορίες, οί όποιες καί οδήγησαν στήν άπομάκρυνσή του άπό τον πα¬ 

τριαρχικό θώκο. 

Συγκεκριμένα, οί μητροπολίτες Μυτιλήνης Διονύσιος καί Νι¬ 

κομήδειας Κύριλλος προσέφυγαν στον αύτοκράτορα καταγγέλλοντας 
τον πατριάρχη γιά σιμωνία, φιλαργυρία καί πράξεις ιεροσυλίας καί 
ζήτησαν τήν παρέμβασή του γιά τή σύγκληση τής Ίεράς Συνόδου. 

Κατάπληξη προκαλεΐ τό γεγονός ότι τό κείμενο τής έγγραφης καταγ¬ 

γελίας, πού προσκομίσθηκε στή Σύνοδο, προήλθε άπό τή γραφίδα του 
Νικηφόρου Χούμνου· αυτού πού τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε άπο- 

στείλει στον νεοεκλεγέντα πατριάρχη ένθερμη επιστολή1. Τό έγγραφο 
είναι σημαντικό, γιατί μάς επιτρέπει νά παρακολουθήσουμε τό σύνο¬ 

λο τού κατηγορητηρίου, άλλά καί νά άνιχνεύσουμε κάποιες άπό τίς 
αιτίες πού οδήγησαν στήν ενέργεια αύτή. ’Άν καί οί κατηγορίες κατά 

τού πατριάρχη δέν πρέπει νά άνταποκρίνονταν πλήρως στήν άλήθεια, 

εντούτοις ή πολιτεία τού Νίφωνος είχε προφανώς αρκετά σκοτεινά ση¬ 

μεία πάνω στά όποια καί στηρίχθηκαν τελικά οί μηνυτές του2. Στο 
κατηγορητήριο πού συνέταξε ό Χοΰμνος, παρατίθενται αρκετές περι¬ 

πτώσεις, στις όποιες φαίνεται ότι ό Νίφο^ν έδρασε παρασυρόμενος άπό 
φιλοχρηματία καί απληστία. Έτσι, μεταξύ άλλων καταγγέλθηκε ότι: 

(α') έπέτρεψε σέ κάποιον Θεσσαλονικέα μοναχό, όνόματι Καλ¬ 

λίνικο, νά χειροτονεί έπισκόπους, ιερείς καί διακόνους· 

1. Νικηφόρος Χοΰμνος, Έλεγχος κατά του κακώς τά πάντα πα- 

τριαρχεύσαντος Νίφωνος, έκδ. 1. Ρ. Βοίδδοη^άε, Αηεα1οΐ3 Ογ&€οε 5, Ρ&πδ 

1833, σσ. 255-283. Κατά τον Γρήγορά, 1.270.1-3, ό Νίφων έξεβλήθη του πα¬ 

τριαρχικού θρόνου αιτίαν είληφίος πολλαπλής και πολνειδοϋς ιεροσυλίας και 
χρημάτων εροηος άδικόν τε και μη πάνυ τω πατριαρχικό) προσήκοντα θρόνω 
τον πορισμδν εφευρίσκοντος. 

2. 1. νβΓρβ&ιιχ, ΝϊεερΙιοΓβ Οΐιοιιιπηοδ Ιιοιπιπε 6βΙΜ βΐ ΗιίΓηβηίδΙβ όγζ&ηίΐη 
(ο*. 1250/1255-1327), Ρ3πδ 1959, σ. 52. 
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(β') άποκατέστησε μέ αφανείς διαδικασίες στους προηγούμε¬ 

νους βαθμούς τους ιερωμένους, πού προηγουμένως είχαν καθαιρεθεΐ* 

(γ') άνέδειξε στο ιερατικό άξίωμα κάποιον Ιωάννη Διαβατη- 

νό — άνδρα αρκετά εύπορο — μολονότι κατηγορεΐτο για μοιχεία, γε¬ 

γονός πού ήγειρε υποψίες: εύπορος ών, αίφνης δείκνυται ίερεύς, εί μεν 
καί χρήματα δονς οϋτι ποο δήλον 

(δ') όταν άκόμη ήταν Κυζίκου, έχρισε ξανά ιερέα κάποιον Σγου¬ 

ρό, πού είχε καθαιρεθεΐ για μαγγανεία, ένώ σύμφωνα μέ τον επί¬ 

σκοπο Βαραυλωνίας, όταν ό νεοεκλεγεις έπίσκοπος Παλαιάς και Πιο- 

νίας, Ματθαίος, δεν ικανοποίησε το αΐτημά του να του προσφέρει ως 
δώρο ένα άλογο, έκεΐνος χειροτόνησε έπίσκοπο κάποιον Σάββα, μή τι 
μηδαμώς παρα των επισκόπων έιρηφισμένον, βαλάντιον δ' αδρόν μόνον 
προδείξαντα χρυσίου1’ 

(ε') παρότρυνε, σύμφωνα και μέ την μαρτυρία του Πισιδίας, 

έναν μοναχό όνόματι Ήσαία νά προβεΐ σέ αρπαγή πολυτίμων ιερών 
σκευών από κάποιο ναό2· 

(ς') ό θεράπων του Νίφο^νος, Μανουήλ, σύλησε τον ανδριάντα 
τού αρχαγγέλου Μιχαήλ, πού είχε άνεγείρει ό αύτοκράτορας Μιχαήλ 

1. Οί έπισκοπές Παλαιάς ήτοι Πιονίας καί Βάρεως άπαντουν στους έπι- 

σκοπικούς καταλόγους υπό τον Κυζίκου καί έπομένως εντοπίζονται στην 

ευρύτερη περιοχή του Ελλησπόντου. Βλ. I. ϋπΓΓουζβδ, Νοίιώβ βρΐδοοραίιιυιη 

Εοο1βδί&6 Οοηδΐ3η1ΐηορο1ΐί3η36, ΡπΗδ 1981, άρ. 13.5.87, 93, σ. 355 καί σπο¬ 

ράδην. Ή Βαραυλωνία Ιδρύθηκε άπό τον Μανουήλ Α' Κομνηνό περί τό 1155/56 

κατα την των ΑΙγαιοπελαγιτών χώραν... Βάρη και Αύλωνία παρωνύμως έσέτι 
ώνομαζομένη, Νικήτας Χωνιάτης, Χρονική Διήγησις, έκδ.] Γ-Ε. ναη ϋΐείεη, 

(ΟΡΗΒ, 11.1), Βατίίη 1975, σσ. 91.20-22. Πρβλ. θ3π·οιιζόδ, Κε^βδίοδ, άρ. 

2021 καί σ. 16. 

2. Ο3ΓΓ0ΐιζί“3, Κε^εδΙεε, άρ. 2024. Για τον άνώνυμο ιεράρχη Πισιδίας, 

τον όποιο ό Χοΰμνος, Έλεγχος, σ. 266, άναφέρει ώς παρόντα στή Σύνοδο 

— τοϋ Πισιδίας ήδη παρόντος — έπικρατεΐ κάποια άσάφεια. Ό γνωστός ακραίος 

Άρσενίτης Μακάριος Πισιδίας, στον όποιο εσφαλμένα άποδίδεται μία επιστολή 

πρός τον Νίφωνα, πιθανότατα πέθανε λίγο μετά τό 1282. Αργότερα, στή σύνοδο 

των Βλαχερνών (1285) υπογράφει ώς μητροπολίτης Αντιόχειας τής Πισιδίας 

καί νπέρτιμος κάποιος Σάββας, ό οποίος έμφανίζεται έκ νέου σέ συνοδικό έγ¬ 

γραφο τής 5 Όκτ. 1295. Βλ. V. ΓαιιτεπΙ, Πβδ δΐ§η3ΐ3Ϊτεδ όιι δεεοηάε δγηοόε άεδ 

ΒΙβΓΗεΓηεδ (Εΐβ 1285), ΕεΗοδ ά’ΟπεηΙ; 26 (1927), 145, Αείεδ (ΤΙνΪΓοη III, άρ. 

68, σ. 141.2 (ΕβητεπΙ, Κε^εδΙεβ, άρ. 1567), καί Νικολόπουλος, Ανέκδοτο 

Άρσενιτικό δοκίμιο, ενθ’άνωτ., σ. 228 καί σημ. 4-5. 
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Η', άφαιρώντας άπό τον στέφανο τής κεφαλής του τούς πολυτιμότε¬ 

ρους τών λίθων, ένώ άπό εικόνα τής Παναγίας τής Ελεούσας — έξ 
Ιωνίας, χεϊρας ασεβών βαρβάροιν έπιθεμένων τω τόπομ, την εικόνα 
φνγονσαν, ον μενουν ταντην οί σεσωκότες καί τών μιαρών πατριαρχι¬ 

κών ήδυνήθησαν χειρόδν σεσοοκέναι — άφαίρεσε όλα τά χρυσά καί αργυ¬ 

ρά άφιερώματα, βάρους 30 ταλάντων. Τή βεβήλωση δέν άπέφυγε καί 
μία εικόνα του Χριστού, άπό τον φωτοστέφανο του οποίου άφαιρέθη- 

κε πολύτιμος λίθος, πού άντικαταστάθηκε μέ γυάλινο, πατριαρχικής 
αναίσχυντου τα πάντα καί βδελυρας γνώμης καί άπονοίαςν 

(ζ') παρέβη την έντολή τού 6ου άποστολικοΰ κανόνα πού ορίζει 
επίσκοπος ή πρεσβντερος ή διάκονος κοσμικός φροντίδας μή άνα- 

λαμβανέτω' εί δε μή, καθαι.ρείσθω1· 

(η') αποδείχθηκε πλεονέκτης, άρπαγας καί άδικος, βάσει όσων 
ό Βαραυλωνίας καί κάποιος άνιυνυμ,ος στρατιωτικός μαρτύρησαν. Επι¬ 

πλέον, όταν ό υιός κάποιου ιερέα Κτένα, αίχμαλωτίσθηκε άπό τούς 
Τούρκους, ό πατέρας του τον εξαγόρασε καταβάλλοντας 500 αργυρά 
νομίσματα. Όμως, οί άπό τοϋ Ηρακλείου τον Πατριάρχην μουρτά- 

τοι σκότωσαν σέ ένέδρα τον μεσολαβητή, σιδερόδεσαν τον νέο καί 
έπεχείρησαν νά τον πουλήσουν ξανά στούς Τούρκους γιά τά διπλάσια 
χρήματα. Στην έκκληση γιά βοήθεια ό πατριάρχης ζήτησε άπό τον 
Κτένα νά καταβάλει 1000 άργυρά νομίσματα: χρήματα μεν ούν ταϋ- 

τα καί τοσαϋτα τώ οίκουμενικώ πατριάρχη, ...πανταχόθεν τής οικου¬ 

μένης χριστιανικών έξ αιμάτων καί συμφορών ήθροισται2. 

Οί παραπάνω κατηγορίες, καί ειδικά αυτή τής σιμευνίας, προ- 

καλοΰν εντύπωση γιά τον έπιπρόσθετο λόγο ότι έναν μήνα μετά τή 
συνδιαλλαγή μέ τούς Άρσενίτες, τον Όκτώβριο τού 1310, έξεδόθη 
άπό τή Σύνοδο πράξη υπογεγραμμένη άπό 28 συνοδικούς άρχιερεΐς, 

ή οποία άφοροΰσε τις περιπτώσεις σιμωνίας, εις τό μή επί χρήμασι 

1. Χοΰμνος,Έλεγχος, σ. 272. Πρβλ. καί Εεδ οοηδίΐΐιιΐ.ΐοηδ 3ροδΙο1κμιβδ 

(δουτοθδ ούΓέιϊβπιιοδ 336), τ. 3, Ρ3Πδ 1987, 8.47.20-21. 

2. Χοΰμνος,Έλεγχος, σ. 278. Ό άναφερόμενος έδώ οικισμός του Ηρα¬ 

κλείου (σημ. Εγ6§1ϊ) βρισκόταν στή νότια άκτή τοΰ Αστακηνοΰ κόλπου στήν 

Προποντίδα. Βλ. Παχυμέρης, XI:21, σ. 455.3-5 καί σημ. 66, καθώς καί Γ. 

Γεωργιάδης Αρνάκης, Οί πρώτοι Οθωμανοί. Συμβολή εις τό πρόβλημα τής 

πτώσεως τοΰ έλληνισμοΰ τής Μικράς Ασίας (1282-1337), Άθήναι 1947, σ. 143. 
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χειροτονεΖσθαι, και στην οποία ό Νίφων παρουσιάζεται, ώς κατήγο¬ 

ρος των σιμωνιακών1. Στο σημείο αύτό θά πρέπει νά έπισημάνου- 

με οτι ένας άπό τους όρους, που είχαν θέσει οί Άρσενίτες και είχε 
άποδεχθεί ή έπίσημη Εκκλησία, αφορούσε τό παράπτωμα τής σιμω- 

νίας και τους ιερωμένους που είχαν ύποπέσει σέ αύτό και οί όποιοι 
θά έπρεπε νά καθαιρεθοϋν2. Κατά τον V. Ε&υτβηΐ την έκδοση τής έν 
λόγω συνοδικής πράξης επέβαλε ένδεχομένως ό ίδιος ό αύτοκράτορας 
προκειμένου νά άποφύγει περισσότερα σκάνδαλα, μιας καί έπικεφα- 

λής τής Εκκλησίας βρισκόταν ένας πατριάρχης, που είχε ήδη κατη- 

γορηθεΐ γιά Ιεροσυλία από τον Αθανάσιο Α'3. 

Γιά όλα όσα έπακολούθησαν μετά την έκδοση τής παραπάνω 
συνοδικής πράξης, μάς πληροφορεί ένα σημείωμα του κώδικα ΗίβΓΟΞ. 

ΡαΐΓ. 8. 8αδδα$ 365 (Γ. 260Γ-260ν), όπου άναφέρεται οτι καθαιρέ- 

θηκαν άπό τις έδρες τους γνώμη βασιλική και συνοδική, κατηγορού¬ 

μενοι γιά κατάχρηση, ό Θεσσαλονίκης Μαλαχίας, ό Αίνου, ό Ζυκ- 

χίας, ό Μονεμβασίας Άτουμάνος, ό Χριστουπόλεως καί ό Τραϊανου- 

πόλεως4. 

1. Τό έγγραφο άπαντά στον κώδικα Υαΐ. §γ. 847, ίΤ. 260ν-27ίν (Κ. 

ϋβ νΓ66586, Οκΐίεεδ λώΐΐο&ηί Ογ36οι III, ΒίΒΙίοΟιεεα ν&θαιηβ, ναΐϊοβη 1950, σ. 

405, άρ. 847, καί ϋαιτοιιζβδ, Κε^εδΙεδ άρ. 2005). Καίτοι οί ύπογράφοντες δεν 
άναφέρονται ονομαστικά, μεταξύ αυτών απαντούν οί Θεσσαλονίκης, Βέροιας, 

Μυτιλήνης καί Νικομήδειας. Την καθαίρεση ορισμένων ιεραρχών μέ τη σύμ¬ 

φωνη γνώμη τής Συνόδου έπιβεβαιώνει καί ό Χοΰμνος (Αηεο<1οΐ3 0Γ3εε3 5, σσ. 

260-261), ένώ τό κείμενό της, που πιθανόν είχε ισχύ νόμου, χρησιμοποίησε 
αργότερα καί ό ίδιος γιά νά έναγάγει τον πατριάρχη Νίφωνα. Βλ. ί,3ΐΐΓ6Πΐ, ί,ε 
ρ3ΐΓΪ3ΓεΙιβ ΝίρΙιοπ, σσ. 220-221 καί σημ. 43, καί ΟοιίδΙβηίίηϊθεδ, Βΐοηχδίοδ 
Αρ1ί3δ, σ. 89. 

2. ΤβιίΓεηΙ, Γεδ §Γαηάεδ επδεβ Γε%ίειΐδεδ, άρ. 2, σ. 290, στ. 40-43, 

καί Βοοριητβ, ΘΗυΓοΙι Κείοπη, σ. 147. Τό ζήτημα τής σιμωνίας είχε άπα- 

σχολήσει καί παλαιότερα τον Ανδρόνικο Β'· τό 1295 μάλιστα έκδόθηκε καί σχε¬ 

τική Νεαρά, ή οποία σώζεται μόνο σέ δύο άποσπάσματα στη σλαβονική, ένώ 
μνημονεύεται καί άπό τον Χοΰμνο,Έλεγχος, σσ. 259, 261. Βλ. σχετικά Τηιι- 

ΓεηΙ, ό.π., σ. 282 καί σημ. 1. 

3. Ι,3ΐΐΓεηΙ, Πε ρ3ΐΠ3ΐ·ε1ιε ΝίρΙιοπ, σ. 221, καί Τ3Ι60Ι, Οοιτβδροικίεηεε, 
άρ. 95, σ. 248.35-36: τοΐς κατά των άγιων εικόνων λνττώσιν. 

4. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως,Ίεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 2, Ρε- 

ΐΓο§Γ3(1 1894, σσ. 480-482· Τ3ΐΐΓβπΙ, Τβ ρ3ίχΪ3Γο1ιε ΝίρΙιοπ, σσ. 219-220, καί 
ϋβΓΓΟιιζεδ, Κε^εδΙβδ, άρ. 2006. 
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Από τους παραπάνο:» καθαιρεθέντες ιεράρχες αρκετοί ήταν έν¬ 

δεχομένως αντίθετοι στην άρση του άρσενιτικοΰ σχίσματος έμμένον- 

τες, όπως καί ό Θεόληπτος Φιλαδέλφειας, στην ακρίβειαν καί μή δε¬ 

χόμενοι την κατ οικονομίαν πολιτική του Νίφωνος. Σχετικό μέ τό θέ¬ 

μα αύτό φαίνεται οτι είναι καί ένα άγνώστου χρονολογίας χρυσόβουλ- 

λο του Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου προς τους ιεράρχες Χαλκηδόνος, 

Άδριανουπόλεως Μονεμβασίας, Παλαιών Πατρών, Σερρών καί Χρι- 

στουπόλεως, οί όποιοι είχαν υποψίαν και έννοιαν... μήπως άθετηθώ- 

σι και άνατραπώσιν όσα είχαν προηγουμένως συμφωνηθεΐ και έγ- 

γράφως έστερχθησαν και έκνρώθησαν άπό τη Σύνοδο καί τον αύτο- 

κράτορα. Γιά τον λόγο αύτό ό Ανδρόνικος Β' προχοόρησε στην έκδοση 
του έν λόγω χρυσοβούλλου προκειμένου νά τους καθησυχάσει καί δια- 

βεβαιώσει ότι ου μή άθετηθώσι και άνατραπώσιν εις το έμπροσθεν 
και μεταποιηθώσιν ά πρότερον έπι τή ύμετέρα ενώσει σννεφωνήσα- 

μεν και έτάξαμεν και έβεβαιώσαμεν έγγράφως και ένηργήσαμεν, άλΡ 
άσά?&υτα, δι δλου ταϋτα μενεϊ και αμετακίνητα και αμετάβλητα1. 

Πρόκειται ίσως γιά διιστάντες, που ήρθαν τελικά σέ συμφωνία μέ τό 
Πατριαρχείο καί τον αύτοκράτορα2. 

Πρώτο θύμα τής συνοδικής απόφασης, πού παραδίδεται στον 
κώδικα ΗίβΓ0$. Ραίΐ'. 8. 8αΙ?άα8 365, υπήρξε ό μητροπολίτης Θεσσα¬ 

λονίκης, πρώην ηγούμενος τής Μεγίστης Λαύρας, Μαλαχίας, πού κα- 

θαιρέθηκε κατηγορούμενος γιά κατάχρηση. Είναι φανερό ότι ή παρα¬ 

πάνω μομφή άποτελοΰσε απλώς τήν αφορμή, ένώ τό βαθύτερο αίτιο 

γιά τή δίωξή του θά πρέπει νά άναζητηθεΐ στή στενή του σχέση 
μέ τον προόην πατριάρχη Αθανάσιο Α', καθώς καί στήν άρνησή του 
νά δεχθεί τήν ένωση καί νά έφαρμόσει όσα είχαν συνομολογηθεί μέ 
τούς Άρσενίτες3. Στή θέση του ό Νίφων όρισε ώς πληρεξούσιο τον 

1. Γ3ΐΐΓειιΙ, Γεδ §τ3ΐι<1εδ επδεδ Γείί^ίειίδβδ, άρ. 7, σσ. 312-313, καί Γ γ. 

13ό1§εΓ, Κε^εδίεπ ιΐεΐ’ ΚώδβπιιΊαιικΙεη άεδ ΟδίΓΟΠίίδοΗεη ΚείεΗεδ νοη 565 - 1453, 
Ιβίΐ. 4: Κε^εδίεη νοη 1282-1341, ΜϋηεΗβη-Β ει-ΐίη 1960, σ. 55, άρ. 2324 (ροδί 
Σεπτ. 1310). 

2. ΉΚοντογιαννοπούλου, Τό σχίσμα τών Άρσενιατών, σ. 230 καί σημ. 

280, άναγνωρίζει στά πρόσωπά τους «όψιμους» Αρσενίτες. 

3. Ό Μαλαχίας υπήρξε μαθητής καί συνασκητής του Αθανασίου Α' στο 
ορος Γάνος. Σύμφωνα δέ μέ τον βιογράφο τού Αθανασίου, Θεόκτιστο Στουδίτη, 

ήταν άνδρας δύστροπος καί κακόσχολος, Ά. Παπαδοπούλου- Κεραμέως, 

ΖίΙί{3 όνυίι Υδείειίδίαΐι ρ3ΐΠ3τ1ιον XIV ν., δνν. Αί3Π3δΐ)3 I ί ΙδίθθΓ3 I, Ζ&ρίδΐίί 



252 Δημητρίου Κ. Άγορίτσα 

μονάχο Καλλίνικο, τον όποιο προηγουμένως προχείρισε ιερέα, μέ αύ- 

ξημένες δικαιοδοσίες στη μητρόπολη Θεσσαλονίκης ώς και «έπισκό- 

ποις χειροτονεΐν», ιερείς και διακόνους1. Στην ίδια πόλη εκπρόσωπος 
του Νίφωνος φέρεται και κάποιος άλλος μοναχός, όνόματι Παύλος, 

μαθητής καί αυτός του πατριάρχη, σύμφωνα μέ σχετική έπιγραφή 
στον ναό των Αγίων Αποστόλων2. 

Περισσότερο προβληματική είναι ή περίπτωση τού μητροπολίτη 
Μονεμβασίας Άτουμάνου, ό όποιος άναφέρεται ώς καθαιρεθείς μέ τήν 
κατηγορία τής σιμωνίας. Ό πολύς V. ΚςπιγθιιΙ διακρίνει τον έν λόγω 
ιεράρχη από τον γνο^στό, ήδη από τά τέλη του ΙΓ' αιώνα, μητροπολί¬ 

τη Μονεμβασίας Νικόλαο3, ενώ ή Χάρις Καλλιγά ταυτίζει τά δύο πρό¬ 

σωπα καί, έπιπροσθέτως, χαρακτηρίζει τόν Νικόλαο Άτουμάνο ώς 
Άρσενίτη μέ ισχυρά ερείσματα στο παλάτι, ώστε νά είναι άδύνατη ή 
καθαίρεσή του4. Ό έν λόγω Άτουμάνος, ακόμη καί αν δεχθούμε τήν 
ταύτισή του μέ τόν Νικόλαο, θά πρέπει νά καθαιρέθηκε κάποια στιγ- 

15ΐθΓΪΐίΟ-Γΐ1θ1θ0ίθ1ΐ6δΙνΟ^Ο ίαίοΐΐΐβία ΙΐΉρεΓβΙΟΓδ^Ο δ. -Ρ6ΐβΡ0ΐ1Γ0δ1ίί10Ο υηΐνβΓδΐίβΙα 
76 (1905), 13.25-26, ενώ ό Φιλόθεος Κόκκινος στον βίο του αγίου Γερμανού 
του Αθωνίτη αναφέρει ότι ήταν ό έκ Θετταλών Μαλαχίας, άνήρ ασκητικότα¬ 

τος τε και κατά πάντα σπουδαίος, Δ. Γ. Τ σ ά μ η ς, Φιλοθέου Κοινσταντινουπόλεως 
του Κοκκίνου αγιολογικά έργα. Α' Θεσσαλονικεΐς άγιοι [Θεσσαλονικεΐς Βυζαν¬ 

τινοί Συγγραφείς 4], Θεσσαλονίκη 1985, σ. 130, § 26.16-19. Βλ. έπίσης ΡΓΡ, 

άρ. 16493, 16497· ΒβιίΓεηΐ, Γε ρ3ΐι·Ϊ3ΐ·εΙιε ΝΐρΗοη, σσ. 222-224, καί Καιιΐ- 

ιηαη, Νοίεδ οη ΐΗε ΜεΙτορο1ΐΐ3η 8ιιεεεδδίοη οί ΤΗεδδ3ΐοηΐ1ίΐ, σσ. 152-154. 

1. Χούμνος, Έλεγχος, σ. 260, καί ϋ3ΓΓ0ΐιζεδ, Κε^εβίεδ, άρ. 2009 

(1310/11). Πρβλ. Μανουήλ Φιλή, Ομ-ιπϊπη, άρ. 3.238.32-36. 

2. Γ-Μ. δρίεβοΓ, Ιηνεηΐ3ΪΓεδ εη νιιε 6’ιιη τεειιεΐΐ όεδ ϊηδεπρίΐοηδ Μδί.οπςυεδ 
6ε Βγζβηεε. I. Γεδ ϊηδεπρίΐοηδ άε ΤΗβδδ&Ιοηΐςιιβ, ΤΓβνηαχ εί Μειηοίι-εδ 5 (1973), 

169-170, άρ. 22: ή ο Πανλ(ος) μονάχος [καί] προϊστάμ(εν)ο(ς) τής σε/βασμίας 
μ[ο]νής ταν\τ\ης κ(αϊ) μαθητή(ς)/ [τον άγήωτατον οίκον μεν [ι]κοϋ π(ατ)ριάρχον/ 

κ(αι) κτίτορο(ς) κϋρ Νίφωνο(ς) κ{αϊ) δεν/τερος κτίτωρ. Ή μνεία του μονάχου 
Παύλου ώς μαθητή του Νίφωνος δηλώνει προφανώς τήν πνευματική του σχέση μέ 
τόν πατριάρχη, όταν ό τελευταίος ήταν ηγούμενος στή μονή Μεγίστης Λαύρας, 

είτε άργότερα όταν ήταν μητροπολίτης Κυζίκου. Ανάλογη είναι, ίσως, καί ή 
περίπτωση του μονάχου Καλλινίκου που άναφέρει ό Χοΰμνος,Έλεγχος, σ. 260. 

3. ΓβιίΓεηί, Γε ρ3ΐΠ3ΓοΗε Νίρΐιοπ, σσ. 224-225. Τους δύο ιεράρχες, Νι¬ 

κόλαο καί Άτουμάνο, διακρίνουν καί οί συντάκτες του ΡΐΌδορο^Γβρόΐδεόεδ Βε- 

χίΐνοη άβΓ Ρ3ΐ3ΐο1θ0εηζβΐ1, δίνοντάς τους στήν έκδοση ξεχωριστή άρίθμηση, άρ. 

20491 καί 1647 αντίστοιχα. 

4. Χάρις Καλλιγά, Ή Βυζαντινή Μονεμβασία καί οί πηγές τής ίστο- 
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μή μετά τόν Όκτώβριο τού 1310. Ή καθαίρεσή του μπορεί νά απο¬ 

δοθεί είτε στήν ένοχή του όντως γιά χρηματισμό (σιμωνία) είτε σέ 
πιθανή διάστασή του, ώς Άρσενίτης, μέ τόν πατριάρχη Νίφωνα ώς 
προς το θέμα τής τήρησης τών όρο^ν άρσης τού έκκλησιαστικοΰ σχί¬ 

σματος, καθώς είχε ήδη έκφράσει μαζί μέ άλλους ιεράρχες τήν ανη¬ 

συχία του γιά τό θέμα αυτό1. Στή θέση του έξελέγη προφανώς ό Σω¬ 

φρόνιος, ένώ ή περίπτωση τής μή εκλογής νέου μητροπολίτη κατά 
τό χρονικό διάστημα μέχρι καί τό 1315, μέ σκοπό τήν οίκειοποίηση 
τών διόλου εύκαταφρόνητων προσόδων τής μητροπόλεως Μονεμβα¬ 

σίας άπό τόν πατριάρχη, δέν έπιβεβαιώνεται από τις διαθέσιμες πη¬ 

γές καί κυρίως άπό τις εναντίον τού Νίφωνος κατηγορίες2. 

Ό Χριστουπόλεως, όπως καί ό Μονεμβασίας, είχε έκφράσει καί 
ό ίδιος έντονες άμφιβολίες γιά τήν τήρηση τών οροιν άρσης τού άρ- 

σενιτικοΰ σχίσματος. Κατά συνέπεια, ή άμφισβήτηση ή καί ένδεχο- 

μένως ή υπαναχώρηση άπό τήν άρχική συμφωνία ήταν, ίσως, ένας 

ρίας της, έκδ. Εστίας, Αθήνα 2003, σσ. 288-291 καί 300-301. Γιά τό ζήτημα 
αυτό βλ. καί Αείεδ 6ε ί^ντΗ II, άρ. 89, σ. 72. 

1. ΒβιίΓεηί, Γββ0Γ3ηάβδΟΓΐδβδΓείί^ίθΐΐδβδ, άρ. VII, σσ. 312-313. Γνωρίζου¬ 

με ότι οί Μονεμβασιώτες, καί ιδιαίτερα οί εγκατεστημένοι στις Πηγές τής 
Μ. Ασίας, άνήκαν στή μερίδα του Αρσενίου, ένώ ό Γρηγοράς, 1.127-128, άνα- 

φέρει ότι μετά τή Σύνοδο τής Λυών, πολλοί Άρσενίτες κατέφυγαν στήν Πελο¬ 

πόννησο, όπου υπήρχε προφανώς δεκτικό γι’ αύτους καί τις πεποιθήσεις τους 
περιβάλλον. Βλ. Ί. Συκουτρής, Περί τό σχίσμα τών Άρσενιατών, σ. 306· 

Αναστασία Κοντογιαννοπούλου, Τό πορτραϊτο τοΰ Πατριάρχη Αρσενίου 
Αύτωρειανοΰ στήν Παναγία Χρυσαφίτισσα τής Λακωνίας (1289/90). Μία προσ¬ 

πάθεια ιστορικής έρμηνείας, Βυζαντιακά 19 (1999), 225-238, καί Ιεηηγ Α1- 

6 3111, Ζυ εΐηεηΐ Ρ3ίΠ3Γε1ΐεηΙ>ί16ΐΐΐδ ΐη 6βΙ' ΚΪΓοΙίβ 6βΓ Ρ3Π3013 ΟΙΐΓγδ3ρΗΐΐΐδδ3 ίη 

ΟΙΐΓγ53ρ1ΐ3 3ΐιί (ΙβΓ Ρείοροηηεδ, Β εβί Βρβιιΐί βΐ. ά\. (ε6δ.), Β)'Ζ3ηίΐηΐδεΗε Μαίει-εΐ. 
Βϊ16ρΓθ0Γ3ΐηηΐ6 — Ι1νοηο0Γ3ρΗΐβ — 301, δγιηροδίυιτι ίη ΜβεΒητ^ νοιη 25.- 29.6.1997 

(ΗβΓ3ΐΐδ060εΒεη νοη ΟιιηίΓ3ΐη Κοείι), λΥίβδΚκΙβη, 2000, σσ. 9-23, όπου ή 
άπεικόνιση του άγιοποιηθέντος Αρσενίου είναι ένδεικτική τών πεποιθήσειυν τοΰ 
κτήτορα, σεβαστόν Μιχαήλ. 

2. Ή Μονεμβασία ήταν ή πλουσιότερη μητρόπολη τοΰ Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως καταβάλλοντας σέ αυτό, σύμφωνα μέ συνοδική πράξη 
(Σεπτ. 1324), 800 ύπέρπυρα, ένώ ή Κύζικος, καίτοι έθεωρεϊτο πλούσια μη¬ 

τρόπολη, κατέβαλλε μόλις 200. Βλ. Η. Ηιιπ^θγ-Ο. Κεεδίεη, ϋπδ Κε^ϊδίεΓ 
6βδ Ρ3ί.Π3Γθ1ΐ3ΐδ νοη ΚοιίδΙβηΟηορεΙ, I (1315-1331), λΥίβη 1981, άρ. 88, σ. 506, 

καί Ρ. ΜΠίΙοδϊοΗ -Ι. ΜϋΙΙβτ, Αεί3 εί 6ΐρ1οιη3ί3 £Γ3εο3 ιηε6ίί 3βνΐ δ30Γ3 εί ρεο- 

Γ3Π3, τόμ. I, Βιέννη 1860 (άνατ. Αβίεη, 21968), άρ. 60, σ. 127 (στο έξής ΜΜ). 
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άπο τούς πιθανούς λόγους της καθαίρεσής του1. Τέλος, για τούς Αί¬ 

νου, Ζικχίας καί Τραϊανουπόλεως δεν γνωρίζουμε κάτι πέραν των ό¬ 

σων άναφέρονται στο σημείωμα του ίεροσολυμιτικοΰ κώδικα Δ. 5α&- 

όαε 365 2. 

Συγκεφαλαιώνοντας τά ανωτέρω, δεν θά πρέπει να άποκλεί- 

σουμε το ένδεχόμενο ή κατηγορία για σιμωνία, πού οδήγησε στην 
καθαίρεση των παραπάνω μητροπολιτών, νά ύφίστατο πραγματικά 
γιά κάποιους άπο αυτούς, μολονότι την εποχή αύτή ή εν λόγω μομφή 
ήταν αρκετά συνηθισμένη καί συχνά γινόταν σκόπιμα χρήση της3. 

Άπο τήν άλλη, είναι μάλλον βέβαιο ότι ό πατριάρχης δέχθηκε ισχυρές 
πιέσεις άπο όλους έκείνους, στούς οποίους είχαν δοθεί διάφορες υπο¬ 

σχέσεις προκειμένου νά συναινέσουν στήν άρση του σχίσματος. Κατά 
συνέπεια, ή αδυναμία ικανοποίησής τους εξηγεί καί τήν υπαναχώρη¬ 

ση πολλών άπο τήν άρχική συναινετική τους στάση. Όπως εύγλωττα 
γράφει ό Γρηγοράς: ΕΙΘ' έξης όσοι μη άξιώμασιν άναλόγοις τετίμην- 

ται των από του σχίσματος άθροισθεντων, προστασίαις δηλαδή μη¬ 

τροπόλεων, προστασίαις μοναστηρίων, παρρησίαις εν βασιλείοις, πο- 

1. ΤααΓβηΙ, 1,65 ^Γαικίεδ επδεδ Γείί^ΐειίδεδ, άρ. 7, σσ. 312-313. Σέ 
χρυσόβουλλο τοΰ 1298 καί σέ δικαιωματικό γράμμα των μονών Ίβήρων καί 
Βατοπεδίου τοΰ έτους 1300 υπογράφει ώς πρόεδρος Φιλίππων καί Χριστου- 

πόλεως ό Άγκύρας Βαβύλας, ΑεΙεδ δε Ι,3νΓ3 II, άρ. 89, σ. 76, καί ΑοΙεδ ά’Ινί- 

γοπ III, άρ. 69, σ. 147. Ό Βαβύλας (ΡΓΡ, άρ. 2012) ανήκε στον κύκλο τοΰ 
πατριάρχη Ιωάννη ΙΒ' Κοσμά, επί των ήμερων τοΰ οποίου φαίνεται ότι έλαβε 
κατ’έπίδοσιν τήν έδρα Χριστουπόλεως καί Φιλίππων, καί έθειυρεΐτο άντίπαλος 
τοΰ πατριάρχη Αθανασίου Α', Παχυμέρης, ΧΙ:3, σ. 411.10-14, 20-23. 

2. Ό Αίνου ταυτίζεται πιθανόν μέ τον άναφερόμενο σέ συνοδικό έγγραφο 
τής 5Όκτ. 1295 καί άργότερα στο ίσον χρυσοβούλλου τοΰ Ανδρονίκου Β' (Ίούν. 

1298) Σάββα Πισσιδίας (δίε), προέδρου Αίνου καί ύπερτίμου. Βλ. ΡΒΡ, άρ. 

24627· Αείβδ <ΓΙνΐτοη III, άρ. 68, σ. 141.2 (Ιι&υΓβηΙ, Κε^βδίεδ, άρ. 1567)· Αε- 

Ιεδ άβ 1,3νΓ3 II, άρ. 89, σ. 76, καί άνωτέρω σ. 252 καί σημ. 2. Σημειωτέον ότι 
ή Αίνος κατέβαλλε στο Πατριαρχείο 100 ύπέρπυρα, Ηιιη^εΓ-ΚΓβδΙεη, ϋβδ 
Κε^ΐδΙεΓ 065 Ρ3ΐΓΪ3Γε1ΐ3ΐ5, σ. 508 καί ΜΜ I, σ. 128. "Οσον άφορα την περιοχή 
καί τήν Εκκλησία τής Ζικχίας βλ. Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 

Ή έν τή Ταυρική Χερσονήσω πόλις Σουγδαία άπο τοΰ ΙΓ' μέχρι τοΰ ΙΕ' 

αίώνος, Άθήναι 1965, σ. 82 κέξ. 

3. Παρόμοιες υποθέσεις σιμωνίας κλήθηκε νά άντιμετωπίσει ό Νίφων καί 
στή μητρόπολη τής Ρωσίας, βλ. ΟβΓΓΟίιζεδ, Κε^εδίεδ, άρ. 2008 (Φθίν. 1310-Ά¬ 

νοιξη 1311), καί’Ι. Μέγεντορφ, Βυζάντιο καί Ρωσία. Μελέτη των Βυζαντινο- 

ρωσικών σχέσεων κατά τον 14ο αιώνα, έκδ. Δόμος, Αθήνα 1988, σσ. 201-203. 
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ρισμοίς προσόδων ετησίων, ούτοι δη πάντες μετά βραχύ τής τοιαν- 

της απερράγησαν δμονοίας καί είσι ταις προτέραις αύθις έμμένοντες 
ίδιοτροπίαις και σχίσμασιν1. 

Υπάρχει, ωστόσο, καί μία άκόμη παράμετρος, πού δεν μπορού¬ 

με νά παραβλέψουμε* τό γεγονός ότι κάποιες άπο τις παραπάνω μη- 

τροπόλεις διέθεταν σημαντικά εισοδήματα, τά όποια έποφθαλμιοΰ- 

σαν τόσο οί ιεράρχες τής Μ. Ασίας, πού παρέμεναν σχολάζοντες στήν 
πρωτεύουσα λόγω τών Τούρκων, όσο καί τό Πατριαρχείο, οί άνάγκες 
του όποιου γιά έσοδα αυξάνονταν συνεχώς. Κατά συνέπεια, όταν κά¬ 

ποιες εύπορες έκκλησιαστικές έδρες βρέθηκαν σέ χηρεία - άνεξάρτη- 

τα άπο τό πώς προέκυψε αύτή — τό Πατριαρχείο έσπευσε νά τις οί- 

κειοποιηθεί διά έπιδόσεως γιά ικανό χρονικό διάστημα ιδιοποιούμενο 
μέ τον τρόπο αυτό τά έσοδά τους2.Έτσι, σύμφωνα μέ οσα καταμαρ¬ 

τυρεί ό Χοΰμνος, ό Νίφων άφότου έγινε πατριάρχης, άρνήθηκε νά 
έγκαταλείψει τούς θρόνους τής Κυζίκου, Προικοννήσου καί Τραϊανου- 

πόλεως, τήν όποια μάλιστα διαίρεσε σέ τρία μέρη και τό μεν αυ¬ 

τής ανήκεν (άπορον γάρ), τα δ"ου μεθήκε, Μάκρην και Βήραν, γενναία 
δη τινα, συνεισφέρειν δεδυνημένα 3. Εντούτοις, ή παραπάνω κατηγο¬ 

ρία δεν μπορεί νά στοιχειοθετηθεί γιατί, έξαιρουμένης τής Κυζίκου, 

τά έσοδα τής Τραϊανουπόλεως καί τής Προικονήσου, όπως καί αυτά 
τής Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Μαρωνείας, Φιλιππουπόλεως, Λήμνου, 

Ρωσίου, Σηλυβρίας καί Δέρκων, είχαν άποδοθεΐ στον πατριάρχη μέ 
Συνοδική πράξη στά τέλη τοΰ 1310/114. 

Αύτό, όμως, πού προκάλεσε τήν έντονη δυσαρέσκεια άρκετών 
μελών τής ιεραρχίας, ήταν ή οίκειοποίηση άπο τον πατριάρχη ση¬ 

μαντικών έσόδων μέ τήν άδειά τους, άλλά χωρίς οί ίδιοι νά λαμβάνουν 

1. Γρηγοράς, 1.262.10-15. 

2. Χοΰμνος,Έλεγχος, σ. 282. 

3. Χοΰμνος,Έλεγχος, σσ. 278-279. Στά 1324 ή εισφορά τής Τραϊα- 

νουπόλεως στο Πατριαρχείο άγγιζε τά 70 ύπέρπυρα, Ηιιη^ετ-ΚτεδΙεη, Ό35 

Κε§Ϊ5ΐβΓ (Ιθδ Ρ3ΐτΪ3ΓθΙΐ3ΐδ, σ. 506, καί ΜΜ I, σ. 127. Όσον άφορα τήν Βήρα, 

αύτή παραδόξως δεν άπαντά σέ κανέναν επισκοπικό κατάλογο (ΝοΙϊίώ), μολο¬ 

νότι πλούσια καί ώς έκ τούτου έπίζηλος, γεγονός πού, ίσως, οφείλεται στήν 
πρόσκαιρη παρουσία της. 

4. Χοΰμνος,Έλεγχος, σσ. 279-80, καί Ό3ΓΓοιιζεδ, Κε^εδίεδ, άρ. 2010. 

Επισημαίνουμε ότι ή πατρίδα τοΰ Νίφωνος, Βέροια, άναδείχθηκε σέ μητρό¬ 

πολη στήν 30ή θέση, Οαιτουζεδ, ΝοΐίΐΪ3β, άρ. 17, σ. 395.30 καί άρ. 18, σ. 

406.30. 
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μερίδιο άπδ αυτά. Στον "Ελεγχο κατά του Νίφο^νος, οί κατήγοροί του 
διερωτώνται πώς είναι δυνατόν ή Σύνοδος να έλαβε μία τέτοια από¬ 

φαση ή ΐνα δ μεν πατριάρχης κερδάνη και υπέρ κόρον άπολαναη, 

οί δε πεπραχότες ημείς τω εκ της αθεμίτου ταυτής και άτοπου πρά- 

ξεως εγκλήμοπι καθνπαχθώμεν;1. Αρκετοί, και κυρίως οί ιεράρχες 
από τή Μ. Άσία, ήλπιζαν, προφανώς, δτι θά άποκαθίσταντο σέ κά¬ 

ποια από τις χηρεύουσες έδρες επιλύοντας μέ τον τρόπο αυτό τά οι¬ 

κονομικά τους προβλήματα2. Τά γεγονότα, ωστόσο, τους διέψευσαν. 

Ό πατριάρχης, όπως ομολογούν εΐ δε και εν άφθόνοις τυγχάνει τις ών 
και πολλω τώ πλοντω κεχρημένος, εΐτα, προ τού κεκενώσθαι τοϋτον 
ή ποσώς καθυφεΐσθαι, ετερα συνάγει, ποιαν ουχ υπερβολήν πλεονε¬ 

ξίας εχει; Τά έν λόγω έσοδα τού Πατριαρχείου εκκλησιαστικά δε όντα 

και υπέρ τής εκκλησίας δει πάντως άνηλώσθαι, και ούτως εφ ετερα 
τον πατριάρχην βλέπειν καί καταλήγουν: πάλιν ημείς πυνθανόμεθα 
πόθεν τά πολλά χρήματα ταϋτα■ έκ Κυζίκου; και εί όντως άφθόνως ή 
Κύζικος και ακένωτα οΐδε πλουτίζειν, τίνος είνεκα και ή Προικόνη- 

σος προσετέθη; Τίνος δ’αϋθις είνεκα και ή Τραϊανονπολις προσελήφθη' 
διά τι και των εκκλησιών αί λοιπαί τοσαϋτα δωροφοροϋσιν;3. 

Τά δσα επακολούθησαν είναι ήδη γνωστά. Την 11η Απριλίου 
1314 ό Νίφων έξέπεσε τού πατριαρχικού θρόνου έξαναγκαζόμενος σέ 
παραίτηση , δχι δμως καί άπό την άρχιερωσύνη (πουθενά δεν άναφέ- 

ρεται άν καθαιρέθηκε), διότι δταν στις 24 Μαίου 1328 ό Ανδρόνικος 
Γ' είσήλθε νικητής στην πρωτεύουσα, τους πατριαρχικούς αύθις ιονει¬ 

ροπολεί θρόνους, τό όποιο δεν θά μπορούσε νά διανοηθεϊ σέ διαφο¬ 

ρετική περίπτωση4. 

1. Χούμνος,Έλεγχος, σ. 279. 

2. Γιά την ένδεια στην οποία περιέπεσε ή Εκκλησία στή Μ. Άσία στα 
τέλη του ΙΓ' καί στις αρχές του ΙΔ' αιώνα βλ. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή 
τού Μεσαιωνικού Ελληνισμού στή Μικρά Άσία καί ή διαδικασία έξισλαμισμοΰ 
(11ος-15ος αί.), έκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1996, σ. 245 κέξ. καί ίδιους σσ. 267-268. 

3. Χοΰμνος, Έλεγχος, σ. 282. Πρβλ. τά δσα γράφει ό Γρηγοράς, 

1.270.2-3, γιά τον πατριάρχη: χρημάτων έρωτος άδικόν τε και μή πάνν τω 
πατριαρχικά) προσήκοντα Θρόνω τον πορισμδν εφευρίσκοντας, αλλά καί ό Ενε¬ 

τός Μηπιιο 8&ιιιη1ο ΤοΓδεΙΙο (1334) γιά τον πλούτο τού Νίφωνος, βλ. παρακάτω 
σελ. 260 σημ. 1. 

4. Γρηγοράς, 1.427.22. Ή ακριβής ημερομηνία παραίτησης τού Νί- 

φεονος παραδίδεται στον κώδικα 204 τής Ί. Μ. Βαρλαάμ των Μετεώρου (£61. 
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Μετά τήν απομάκρυνσή του θά άνέμενε κανείς δτι ή Σύνοδος 
καί ό διάδοχός του θά άποκαθιστοΰσαν τή διασαλευθεΐσα τάξη. Εν¬ 

τούτοις, ή Σύνοδος παραβλέποντας τά δσα είχε έπιρρίψει στον Νί- 

φωνα1, παραχώρησε στον διάδοχό του, Ίευάννη ΙΓ' Γλυκή, δύο μόλις 

μήνες μετά τήν ανάδειξή του στον πατριαρχικό θρόνο (12 Μαΐου 
1315), τις έπισκοπές Κυζίκου, Προικοννήσου, Φιλιππουπόλεως καί 
Τραϊανουπόλεως μέ τό σκεπτικό δτι: έπεί δ'ή των πραγμάτων σνγχν- 

σις και ανωμαλία και ή περί ταϋτα τον χρόνον και τής εναντίας φοράς 
άλλοίωσις και μεταβολή και αυτών δή των τής εκκλησίας ήψατο καί 
εις στενότητα και νφεσιν τών προσόδιον ήγαγεν, ήν μεν των είκότων 
καί παρ ημών αυτών, έκαστον τών νπ αυτήν τελωνντων αρχιερέων 
συνεισφέρειν τί καί άφορμας διδοναι τον ενπορεϊν ως μητρι τή τον 
Θεόν αγία Μεγάλ,η Έκκλ,ησία... δθεν καί καθέξει τάς τοιαντας άγιω- 

τάτας εκκλησίας [ό πατριάρχης] ...έφ' όρω τής οικείας ζωής καί άρ- 

χιερατείας2. 
Μεταξύ τών ιεραρχών που υπέγραψαν τήν παραπάνω συνοδική 

πράξη, ήταν καί οί Νικομήδειας Κύριλλος καί Μυτιλήνης Διονύσιος, 

ένώ στις υπογραφές απαντούν καί τά ονόματα τών Χριστουπόλεως 
Ιεροθέου, Μονεμβασίας Σωφρονίου, Περγάμου καί προέδρου Αίνου Αρ¬ 

σενίου3, ένώ σέ άλλη συνοδική πράξη τής ίδιας χρονιάς άπαντα καί 
ή υπογραφή τού Θεσσαλονίκης Ιερεμία4, πράγμα που σημαίνει δτι 
οί έδρες αυτές πληρώθηκαν αμέσως μετά τήν παραίτηση του Νίφω¬ 

νος. Άξια προσοχής είναι, έπίσης, ή απόφαση τής Συνόδου νά έπι- 

δώσει τήν αρχιεπισκοπή Μαρωνείας στον μητροπολίτη Νικομήδειας 
Διονύσιο5, τή μητρόπολη Σηλυβρίας στον μητροπολίτη Δυρραχίου 
Γρηγόριο, άπορουμένω περί τά αναγκαία6, καί τήν άρχιεπισκοπη 

283ν): Νίμφων χρόνους γ καί μήνας δέκα καί έξεβλήθη κατά τήν ενδεκάτην 
τοϋ άπριλλίον τής όγδοης ίνδικτιώνος, ΓίΐυτβπΙ, Γ» εΗτοηοΙο^ΐε 6.68 ρβΙπβτεΗεδ 

6ε Οοηδΐ^ηΐίηορίε, σ. 149. 

1. Χοΰμνος,Έλεγχος, σ. 281. 
2. Ηυη§6Γ-ΚΓ68Ϊ6η, ϋίΐδ Β.6§ίδί6Γ 6βδ ΡδΙίΊ&ΓεΙί&Ιδ, άρ. 4 (Ίούλ. 1315), 

σ. 128.14-37. 

3. Αυτόθι, άρ. 4, σ. 132.68-69, 73-75. 
4. Ηυη§;6Γ-ΚτεδΙοη, δ.π., άρ. 10 (Ίούλ.-Σεπτ. 1315), σ. 174.133, 

καί ΡΓΡ, άρ. 8110. 
5. Ηηη§6Γ-ΚΓ6δΙεη, δ.π., άρ. 29 (Ίαν.- Φεβρ. 1316), σσ. 254-256. 

6. Ηιιη§6Γ-ΚΓ6δΙεη, ο.π., άρ. 32 (Απρ. 1316), σσ. 264-266, και ΡΓΡ, 



258 Δη μητριού Κ. Άγορίτσα 

Δέρκων στον γηραιό άρχιεπίσκοπο Νυμφαίου, Θεόδουλο, ό όποιος 
παρέμενε σχολάζων στην Κωνσταντινούπολη τής λαχονσης άποξενω- 

θέντα διά την εξ αμαρτιών γενομένην επήρειαν1. Έτσι, με τον τρό¬ 

πο αυτό, κάποιοι άπό τούς ιεράρχες της Μ. Ασίας εξασφάλισαν τά 
αναγκαία έσοδα, ενώ και τό Πατριαρχείο διετήρησε υπό τον έλεγχό 
του κάποιες επισκοπές προς ενίσχυσή του. 

Επιχειρώντας να συνοψίσουμε τούς λόγους πού οδήγησαν τον 
Νίφωνα σέ παραίτηση, καταλήγουμε στα άκόλουθα: (α')Ή οικονομική 
δυσπραγία οδήγησε τον πατριάρχη, μέ τή σύμπραξη άρχικά και τής 
Συνοδου, στη δίωξη ορισμενο^ν ιεραρχών — με αφορμή τήν αντίθεσή 
τους στή συνδιαλλαγή μέ τούς Άρσενίτες ή καί τήν ανάμιξη του 
ονόματος τους σέ σκάνδαλα χρηματισμοΰ (σιμωνίας) — καί στήν οί- 

κειοποίηση τών έσόδων τών έκκλησιαστικών τους περιφερειών. ’Άν 
καί ό Νίφων δεν φημιζόταν για τον χρηστό του χαρακτήρα2, ή ύπαρ¬ 

ξη ένος προμελέτη μενού σχεδίου δεν μπορεί να τεκμηριωθεί, καί- 

τοι ο τελευταίος έσπευσε να έπωφεληθεΐ άπό τις εύκαιρίες πού πα- 

ρουσιασθηκαν. (β) Επακόλουθο όλων αύτών ήταν ή έγερση αντι¬ 

δράσεων άπο μερίδα ιεραρχών, Άρσενιτών καί μή, οί όποιοι είτε για 
θέματα μή τήρησης τής έκκλησιαστικής άκριβείας καί τάξεως είτε 
για λόγους οικονομικούς ή καί προσωπικούς, άσκησαν ιδιαίτερη πίεση 
στον πατριάρχη. Αξιοσημείωτο είναι οτι οί κύριοι κατήγοροί του, 

όπως καί ό διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο, υπήρξαν μαθητές 
ή ανήκαν στον ευρυτερο κύκλο του πρώην λογίου πατριάρχη Γρηγο- 

ρίου Β' του Κυπρίου* κατά συνέπεια ή σχέση τους αύτή τούς έπέτρε- 

ψε νά έκμεταλλευθουν προς όφελος τους τή συγκυρία πού δημιουρ- 

άρ. 4546. 1 ια τον Δυρραχίου Γρηγόριο, ό όποιος σχόλαζε στήν πρωτεύουσα 
μετά τήν κατάληψη του Δυρραχίου στα 1306 άπό τον Φίλιππο του Τάραντος, 

βλ. Κουρούσης, Γαβαλάς, σσ. 225-228. 

1. Ηιιη^βΓ- Κγ6816ιι, ό.π., αρ. 33 (Απρ. 1316), σσ. 270-272. Τό όνομά 
του μάς παραδίδεται σέ συνοδική πράξη (Σεπτ. 1315), αυτόθι, άρ. 10, σ. 

174.151. Βλ. επίσης ΡΓΡ, άρ. 15113, καί Ηέΐεηε Αΐιι-Λνεΐίει·, Ρ,’ΙιΐδΙοίΓβ εΐ 
Ιη £60§Γ3ρ1ιΪ6 άε Ια Γ%ΐοπ άε 3πΐ)τιΐ6 6πΙγ6 Ιβδ <1εαχ οοοιιρ&Οοπδ Τιιτηιιεδ (1081- 

1317), ρβιΊΐειιΙίεΓειηεηΙ &υ XIII6 δΐεείε, Τι·3ν3ΐιχ εΐ Μειηοΐτεδ 1 (1965), 43. 

2. Κατα τον Γρηγορά, 1.260.18-261.5, ό Νίφων: φίλος είναι σφών ϋπε- 

κρινετο μεν ες γε το φαινόμενον κρυφά ήχθετο πάσι και βάσκανον ετρεφεν 
οφθαλμόν τε και γνώμην κατ' αυτών και λάθρα προσιίον αεί τοϋ βααιλέως νπο- 

ρύττειν ονκ ώκνει τάς άκοάς, άλλοτε άλλοις λοιδορονμένος. 
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γήθηκε1. (γ) Ερωτηματικά προκαλει, τέλος, ή μή ανάμιξη του Αν¬ 

δρονίκου Β' στο ζήτημα τής καταδίκης καί απομάκρυνσης του Νί- 

φωνος, καίτοι ό τελευταίος άποτελοΰσε προσο^πική του επιλογή. Οί 
λόγοι πού ένδεχομένως υπαγόρευσαν τήν στάση αύτή του αύτοκράτο- 

ρα, ήταν ή πρόδηλη ένοχή του πατριάρχη, ή ζωηρή αντίδραση αρκε¬ 

τών μελών τής Ιεραρχίας, καθώς καί ή έπιρροή πού πιθανότατα 
άσκησε πάνω του ό Χούμνος. 

Ό Νίφων, παρά τις επικρίσεις ότι δέν διατήρησε τήν πολιτική 
τού Αθανασίου Α'2, ή ότι ανέχθηκε πολλά άπό τά κακώς κείμενα, 

πού ό τελευταίος είχε άντιπαλέψει3, συνέχισε πολλές άπό τις πρώτο- 

1. Για τήν ταύτιση ένός έκ τών δύο κατηγόρων του Νίφωνος, μη¬ 

τροπολίτη Μυτιλήνης Διονυσίου, μέ τον μαθητή τού Κυπρίου, Διονύσιο Αρκά 
βλ. 0οη5ΐ3η£ίηί<Ιεδ, ϋΐοιιγδΐοδ ΑιΤβδ, σσ. 83-89. Υπενθυμίζουμε ότι κύριοι 
αυτουργοί για τον εξαναγκασμό σέ παραίτηση άπό τον πατριαρχικό θρόνο τοϋ 
Γρηγορίου Β' τοϋ Κυπρίου ήταν ό Δανιήλ Κυζίκου καί ό Εφέσου, Ιωάννης 
Χειλάς. Μεταξύ του τελευταίου (ή εα. 1310-15) καί τοϋ Νίφωνος δέν έχει 
διαπιστωθεί ύπαρξη σχέσεων, μ,ολονότι καί οί δύο συνδέονταν μέ τον Μανουήλ 
Φιλή, έγκωμιαστή τόσο τοϋ Νίφιυνος, όσο καί τοϋ Χειλά, αν κρίνουμε άπό τά 
ένδεκα (11) συνολικά επιτάφια ποιήματα πού έγραψε στή μνήμη του (ΟβπηίηΒ, 
άρ. 3.158 - 3.167 καί 3.1673). Ό Χειλάς, άν καί άντετίθετο στο άρσενιτικό 
σχίσμα, άνήκε στή μερίδα τών ιεραρχών, πού έπεδίουκαν μία έντιμη διαλλαγή 
μέ τούς μετριοπαθείς Άρσενίτες. Του άποδίδεται μάλιστα Λόγος... άποδεικννς 
ότι, όρθοδοξούσης τής Εκκλησίας, άλόγως ταντης διΐστανται οί νυν ταντης 
αποσχιζόμενοι..., λ. ΟβπΌΐιζεδ, ϋοειιΐϊΐεηΐδ ίηεοΐίΐεδ ά’ εεείεδϊοΐο^ΐε Βγζαηΐΐηε 
(ΑτεΗίνεδ άβ ΓΟπεηΙ ΟΗτεΙϊεη 10), Ρατΐδ 1966, σσ. 348-383, όπου άναγνω- 

ρίζει τήν άδικον εξορίαν τοϋ μεγάλου εν πατριάρχαις εκείνου Αρσενίου, (σ. 

360.10), τον όποιο δέν διστάζει νά άποκαλέσει — όπως καί ό Νίφων — άγιο 
(σ. 413), καλεϊ όμως τούς Άρσενίτες νά ύπαχθοΰν στήν έπίσημη Εκκλησία 
(σ. 392-393). Οί θέσεις αύτές άπαντοΰν καί στο ίσον... επί τή λώσει τοϋ άφο~ 

ρισμοϋ και συγχωρήσει, πού άνέγνωσε ό Νίφκυν έκ μέρους τοϋ πατριάρχη Αρ¬ 

σενίου στήν Αγία Σοφία, καθώς καί στήν πατριαρχική εγκύκλιο γιά τήν ά.ρ- 

ση τοϋ σχίσματος, Τ3υΓεηϊ, Γβδ §Τ3ΐκΙεδ επδβδ Γείΐ^ΐειίδεδ, σσ. 303-311, γε¬ 

γονός πού έπιβάλει περαιτέροί διερεύνηση ενδεχόμενων σχέσεων μεταξύ Νί¬ 

φωνος καί Χειλά. Βλ. σχετικά καί Νικολόπουλος, Ανέκδοτο Άρσενιτικό 
δοκίμιο, σσ. 223, 242 καί 254. 

2. Γρηγοράς 1.184.11-14. 

3. Τ Γ. Βοο]3ιώγ3, ΤΗε ΟΗιιγοΗ 3Π<1 δοεώ). Κβίοπη. ΤΗε Ροΐίεΐεβ οί Βίε 
Ρ3ΐΠ3ΐ·ε1ι Αΐ03η3δίοδ οί Οοηδίβηΐΐηορίε, ΡογΟΗβιώ υηίνεΓδΐΐγ Ρεβδδ, Νενν ΥοιΤ 
1993, σ. 153 καί σημ. 9. 
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βουλίες εκείνου. Αναφέρουμε για παράδειγμα την περίπτωση του Α¬ 

γίου Όρους, το όποιο ((ελευθέρωσε» από την αύτοκρατορική έξου- 

σία, ενώ παράλληλα ένίσχυσε τό κύρος της Εκκλησίας έπιφέροντας 
στους κόλπους της την πολυπόθητη ένότητα. Αύτό πού, όμολογουμέ- 

νως, άπέτυχε νά χειρισθεΐ και να προβλέψει τις συνέπειες που θά είχε 
για τον ίδιο, ήταν τά. προβλήματα που αντιμετώπιζε ή Εκκλησία λό¬ 

γω των τουρκικών έπιδρομών καί κατακτήσεων, όπως ή απορρύθμι¬ 

ση τής έκκλησιαστικής διοίκησης στη Μ. Άσία, ή οποία συν τοΐς άλ- 

λοις έντεινόταν από την απώλεια του ποιμνίου, τη δυσχέρεια τών έπι- 

κοινωνιών, τή μείωση τών εσόδων τών τοπικών Εκκλησιών καί του 
Πατριαρχείου, τον φόβο κ.λπ. Έπρόκειτο για μία κατάσταση, έπί- 

γνωση τής οποίας εΐχε καί ό Αθανάσιος Α', άλλα έκρινε ότι θά μπο¬ 

ρούσε νά άντιμ,ετωπίσει άπομακρύνοντας από την πρωτεύουσα την 
πηγή τών βασάνων του, τους σχολάζοντες σέ αύτήν ιεράρχες τής έπ- 

αρχίας. 

Ό Νίφων, άπό μέρους του, έπεχείρησε μέν νά βελτιώσει τά 
οικονομικά του Πατριαρχείου, αλλά δεν προέβη στη διοικητική άνα- 

διάταξη του εκκλησιαστικού χάρτη, ούτε καί προέκρινε, έστω ώς λύ¬ 

ση οικονομίας, τήν κατ’ έπίδοση έκχώρηση σέ μικρασιάτες ιεράρ¬ 

χες κενών εκκλησιαστικών εδρών στή Βαλκανική. 

7ο τέλος τον. 

Μετά τήν παραίτησή του, ό Νίφων εγκαταστάθηκε στή μονή 
τής Περιβλέπτου, ένώ οί πληροφορίες που έχουμε γιά τό πρόσωπό 
του κατά τά επόμενα χρόνια, είναι έ?^άχιστες. Στον εμφύλιο τών δύο 
Ανδρονίκου συντάχθηκε μέ τή μερίδα του Ανδρονίκου Γ' Παλαιολό- 

γου, λόγω τής πικρίας καί του μίσους που έτρεφε γιά τό πρόσωπο 
τού γηραιού Ανδρονίκου Β'· σύμφωνα μάλιστα μέ τή μεταγενέστερη 
μαρτυρία του Ενετού Μ&πηο δαηικίο ΤοΓδβΙΙο (1334) ό Νίφων ήταν 
αηιιιη αοιρυ.8 βΐ ιιηα αηΐ/ηα μέ τον αύτοκράτορα Ανδρόνικο Γ'1. Ή δύ¬ 

ναμη μάλιστα τής επιρροής ή μάλλον έπιβολής τού πρώην πατριάρχη 
φαίνεται καί άπό τό ότι έπεισε τον νεώτερο Ανδρόνικο νά έξαναγ- 

1. Ρ. ΚυιΐδΙιη&ηη, δίικίΐβη ϋΒα· Μ&ήηο δαηικίο όεη ΑΐΐβΓβη ιηίί βΐηειη 
ΑηΗ&η§ δβίηοτ υη^εθηιοΐίίβη Βηείε, Κδηϊ^ΙϊεΗε Β&νβηδείιε Αίοθεπιΐε Βει- Α/ϊδδεη- 

δείι&ίίβη. ΑόΗ&ηάΙιΐίΐ^εη θει* ΡΒΒ.-ΗβΙογ. ΚΙ&δδε 7 (1853), 803, επιστολή άρ. VI 

(έτους 1334): αηηορτβΐβήίο βιί Ιοριιβηβ αιτη αΒάαίίάιιε ΜοηαεΐβΓΪοπιτη άβ Οοη- 

ζΐαηήηοροΐΐ βί αιπι αίϊρηώηε .$αθ€Γάοΐώιι$, βί πιαχϊτηβ βατή ΟΗβηιιι/δαρίβηή ναΐάβ 
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κάσει τον γηραιό παππού του νά άλλάξει τήν βασιλική πορφύρα μέ τό 
αοναχικό τριβώνιο καί στή συνέχεια νά τον θέσει σέ περιορισμό, κα¬ 

θώς, όπως γράφει χαρακτηριστικά ό Γρηγοράς: ές τά μάλιστα ήν 
μίσος νποκαθήμενον τρέφων εκ πολλον κατά τον γηραιόν βασιλέως, 
δτι μη έπεκονρησε τοντω, δτε τάς δίκας τής τε Ιεροσυλίας και τών 
άλλων ατοπημάτων έπ αντοψώρω εαλωκιος τα>ν πατριαρχικών έκπέ- 

πτωκε θρόνων1. 

Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζουν καί τά λεγόμενα τού Μ&ή- 

ηο δαιιυάο ΤοΓδβΙΙο σχετικά μέ τό ζήτημα τής Ένωσης τών Εκκλη¬ 

σιών στά πλαίσια τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Λατινικών Δυνά¬ 

μεων καί τού αύτοκράτορα Ανδρονίκου Γ' γιά τή συγκρότηση άντί- 

τουρκικοΰ συνασπισμού κατά τά έτη 1332-13342. Ό δβηικίο, που 
συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις, αναφέρει ότι κατά τήν παραμο¬ 

νή του στήν Κωνσταντινούπολη, συνομίλησε μέ τον πρώην πατριάρ¬ 

χη Νίφωνα καί μέ άλλους ιεράρχες καί ηγουμένους, οί άπόψεις τών 
οποίων συνέκλιναν στήν άναγκαιότητα τής Ένωσης. Επισημαίνει, 
μάλιστα, τή θετική άνταπόκριση τού πρώην πατριάρχη στο θέμα 
τής άρσης τού σχίσματος μέ τήν καθολική Εκκλησία, καθώς καί τήν 
ισχυρή έπιρροή που άναμενόταν ότι θά άσκοΰσε στον αύτοκράτορα 

προς τήν κατεύθυνση αύτή3. 

Ή μαρτυρία αύτή γιά τή θέση τού Νίφωνος στο ζήτημα τής 
Ένωσης τών Εκκλησιών δέν επιβεβαιώνεται άπό άλλες πηγές, αλλά 
δέν θά πρέπει νά μάς ξενίζει, καθώς έπρόκειτο γιά έναν ιεράρχη, 

που διεκδικοΰσε προσταγώνιστικό ρόλο στά έκκλησιαστικά πράγμα¬ 

τα τής έποχής του καί ενεργούσε πάντοτε κατ’ οικονομίαν, μέ γνώ¬ 

μονα τον πολιτικό ρεαλισμό, άφήνοντας κατά μέρος τήν ακρίβειαν 

τής Εκκλησίας καί τού δόγματος. 

άίνίΐβ 6ί αηιίςιιο οΐίηι ραίηαττ/ια ϋοη$(αηίίηοροΐάαηο, ριιί α>1 αηιιιη βοιριι$ βί 
αηα αηϊτηα αιτη ϊτηρβταίοΓβ Αηάτοηίβο Οταβοοπιτη ςαΐ ηιιηβ Γβ§ηαΙ. Πρβλ. II. 
V. ΒοδοΗ, ΚαΐδβΓ Απώ-οπΛοδ III Ροΐώοΐο^οδ. λώΐ-δΐιείι εΐηει* Β3Γδίε11ιιη§ (ΙβΓ Β}'- 

Ζ3ΐιΙΐηΐδθ1ΐ0Π Οβδείιίεΐΐίε ΐη όεη Πΐιιεη 1321-1341, ΑΐϊΐδίειτΒιη 1965, σ. 120, σημ. 
4, καί Α. Γαϊου, Μηγϊπο δαηικίο ΤοΓδεΙΙο, Βγζ3ηίΐιιπι 3ηά ίΐιο ΤιιτΒδ: ΤΗε Β&οΐι- 
^τουηά ίο ιΐιε Αηίΐ-Τυτίάδΐι Γεβ^ηε οί 1332-1334, δρεαιΐυηι 45.3 (1970), 391. 

1. Γρηγοράς, 1.427-428. 

2. Π «ίου, Μεγμιο 83ηυ(Ιο Τοι-δείΐο, σ. 379. 
3. ΚυηδίΐΒ3πιι, δίικϋεη, επιστολή άρ. VI (1334), σσ. 804-805, καί 

1<3ΐοιι, Μαπηο δβιιικίο ΤοΓδεΙΙο, σ. 391. Πρβλ. επίσης ΒοδοΙι, Κ3ΐδβΓ ΑιΟγογη- 

1ίθδ III, σσ. 120 κέξ. 
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Το έτος του θανάτου του παραμένει, άγνωστο, άλλα θά πρέπει 
νά τοποθετηθεί χρονικά μετά το 1333, άφοΰ τδ έτος αύτδ ό Νίφων 
βρισκόταν, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία του 3ηπικ1ο, ακόμη έν ζωή, σο¬ 

φός, άρκετά πλούσιος και ηλικιωμένος1. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ 

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης Νίφων Α' 

φί'φαΛΗ 8^€ ^χί’βτΗ<τΚρ -π<ο Ο” 

«ωμ η~Ϊ¥ο ο -ΤΓΏΛ.^ 

^»»Κοο>*^ΪΚ^-ΐτΤί >ΓχΗ0 ά 

Πίν. Α'. Ή υπογραφή του οικουμενικού πατριάρχη Νίφωνος στο ίσο χρυσοβούλ- 

λου του Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγου: 

ή Νίφων ελεώ Θ(εο)ϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Τώμης και 
οικουμενικός π{ατ)ριάρχης ή, 

ΑοΙοδ ά’ΙνΪΓοη III: (Ιο 1204 & 1328 (Αι·οΗίνβδ <ίβ ΡΑΐΗοδ — 18), (β<1.) 3. ΤβίοΓΐ βΐ 
Μ., Ρβηβ 1994, άρ. 72, σ. 186 (Αΰγ. 1310, τό ίσον Απρ. 1311), πίν. χχχνιι. 
726. 

ΙΙίν. Β'. Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης: πλίνθινα μονογράμματα του Νίφωνος 
στή δυτική καί νότια οψη του ναοΰ: Νίφων - π(α)τρ(ιά)ρχ(ης) — κτήτωρ 
(Από τό συλλογικό έργο: Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά μνημεία της Θεσσαλο¬ 

νίκης, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 100). 

1. ΚιιιΐδΙίϊΐίΐηη, ό.π., σ. 803. 
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Πίν. Γ'. Πρωτάτον Αγίου Όρους: το κάτω μέρος του σιγιλλίου του πατριάρ¬ 

χη Νίφωνος για την υπαγωγή του Αγίου ’Όρους στη δικαιοδοσία του Οικου¬ 

μενικού Πατριαρχείου και ή υπογραφή του (Νοέμ. 1312), ΑοΙβδ 3α ΡΓόΙαΙοη 
(ΑτοΗΐνβδ <1β ΓΑΐΗοδ - 7), (β3.) ί). ΡαραοΙίΓγβ&ηΐΙιοα, Ρ&πδ 1975, πίν. XXX, 

11/ν. 

Ο ΛΟΓΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΕΘΑΙΟΣ ΤΟΠΟΣ 
II ΤΡΑΠΕΖΟΤΝΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΟΤ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 

Ή έμβληματική προσωπικότητα του λογίου Βησσαρίοονος και 
ή πολύπλευρη πνευματική και εκκλησιαστική του δράση κατά τον 
15ο αιώνα λειτουργούν ώς ορόσημο στην ιστορία τής βυζαντινής παι¬ 

δείας και ώς εφαλτήριο για την μετάβαση — καί την παράδοση τής 
κρίσιμης σκυτάλης τής λογιοσύνης - προς την ιταλική Αναγέννη¬ 

ση1. Ό έξέχων λόγιος έχει έως σήμερα έλκύσει τό έπιστημονικο εν¬ 

διαφέρον πολλών μελετητών* ή γεωγραφική, έκκλησιαστική καί ιδε¬ 

ολογική διαδρομή του, μεταξύ Ανατολής καί Δύσης, έχει επανειλημ¬ 

μένους άποτελέσει προνομιακό αντικείμενο πραγμάτευσης, μέ τήν έκ¬ 

φραση διαφορετικών απόψεων καί τήν προβολή ποικίλων έπιμέρους 

πτυχών. 

1. Για μία συνοπτική εικόνα τής ζωής καί του έργου του λογίου, χρή¬ 

σιμες είναι ο ί έξής εργασίες: \¥. ΒιιοΗνναΙίΙ - Α. ΙΙοΙιΒνο^- Ο. Ργϊϊιζ, Βησ¬ 

σαρίων, Τυδοιιίαπι - Λεξικόν Ελλήνων καί Λατίνων Συγγραφέων τής Αρ¬ 

χαιότητας καί τού Μεσαίωνα, τόμ. Α', Αθήνα 1993, 100-102. Α.-Μ. 1 αΙΒοΙ, 

Βεδδβποη, Οχίόιχ) 1)ΐο1ίοιιυη; οί' ΒνζαηίΐχίΓη, Νβνν ΥογΤ - ΟχΓοπΙ 1991, 285. 

Γ). 1. ΟβαηδΕορΙοδ, Ββ8δ3Ποη, ί)ίο1ϊοη8Γν οί’ ΐΐιε Μκΐάά* Α§θδ, τόμ. 2. Νβ\ν 
ΥοιΤ 1983, 203. Ο. ΡοάδΙίδΙδΕγ, βοδδΗΓίοη, ΓοχΐΚοη 368 Μϋ,ΐβΜΐβΓδ, τόμ. I, 

Μϋηοΐιβη - ΖιιγκιΙι 1980, 2070-2071. X. Πατρινέλης, Βησσαρίων, Θρησκευ¬ 

τική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 3, Αθήνα 1963, 847-851. Για τήν έν¬ 

ταξη σέ ευρύτερα συμφραζόμενα, βλ. 1. Μοηί3δ3ΐιΐ, ΒγζβηΙίηβ δοΙιοΙαΓδ ΐη Βο- 

11818831166 Ιΐβΐγ: 08Ι·3ΐΐ18ΐ Β6888ΓΪΟΪ1 31)3 Οί,ΗβΓ Επΐϊ§Γ68, Α13βΓδ!ΐθΙ 1995. Γ. Ό. 

ΚβγηόΜδ — Ν. Ο. ΥΥϊΙδΟΐι, Αντιγράφεις καί φιλόλογοι. Τό ιστορικό τής παρά¬ 

δοσης των κλασικών κειμένων, μτφ. καί προσθήκες Ν. Μ. Παναγιωτάκης, 

Αθήνα 1989, κυρίως σσ. 176-181. Κ. Στάικος, Χάρτα τής Ελληνικής Τυπο¬ 

γραφίας. Ή εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων καί ή συμβολή τους στήν 
•πνευματική αναγέννηση τής Δύσης, τ. Α', Αθήνα 1989, σσ. 89-103. Γ. Κ. 

Μαυρομάτης, ΤάΕλληνικά Γράμματα στή Δύση κατά τον 15ο καί 16ο αιώ¬ 

να, Ιωάννινα 1997, σσ. 31-37. Γιά μία άναλυτική πραγμάτευση, Ε. Μΐοηΐ, 
Καρδινάλιος Βησσαρίων, Αθήνα 2006. Τ. Μοίιΐβΐ', ΚβιχΗηβΙ Ββδδβήοη πίδ Τίιβο- 

1ο§6, ΙΙιιηΐ3ηΪ8ΐ ιιικί 3ΐ38ΐ8Πΐ3ηη, 3 τόμοι, ΡοόβΓόοηι 1923-1942. 
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Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε τον τρόπο μέ τον όποιο ό 
Βησσαρίων αντιμετώπισε την Τραπεζούντα στην εγκωμιαστική έκ¬ 

φραση που έγραψε για την γενέθλια πόλη1. Βασικά αίτούμενα μίας τέ¬ 

τοιας θεώρησης αποτελούν ή διερεύνηση του βαθμού ένταξης του 
συγκεκριμένου έργου στα ιστορικά συμφραζόμενα του 15ου αιώνα, 
εποχής μέ δραματικές ιστορικές τροπές, ή σχέση του λογίου μέ την 
πόλη-πατρίδα, καθώς και ή ιδεολογική και ευρύτερα παιδευτική λει¬ 

τουργία του εγκωμίου γιά τήν πόλη, άλλά και γιά τήν δυναστεία των 
Μεγαλοκομνηνών αύτοκρατόρων. 

Τά ερευνητικά ζητήματα πού άναφύονται καθίστανται περί¬ 

πλοκα, καθώς τό συγκεκριμένο κείμενο εντάσσεται σέ ένα γραμμα¬ 

τειακό είδος μέ σαφείς κανόνες, φέροντας αδιαμφισβήτητη — και δη- 

λούμενη — έξάρτηση από άξιολογότατα κείμενα τής άρχαιότητας, πού 
λειτουργούν ώς πρότυπα προς μίμησιν. Ή διαδικασία αύτή οδηγεί, 

όπως είναι εύλογο, σέ μεγάλη τυποποίηση2. Ή μίμηαις λαμπρών άρ- 

χαίων κειμένων, και ιδιαίτερα τού Άντιοχικοϋ τού Λιβανιού3, «φορ- 

1. Πλήρης κριτική έκδοση, Ό. Λαμψίδης, Ό «Εις Τραπεζοϋντα» Λό¬ 
γος του Βησσαρίωνος (Κριτική έκδοσις), Άρχεΐον Πόντου 39 (1984), 3-75 
(κείμενο: σσ. 20-72) [στο έξης: Βησσαρίων, ΛΓΤ]. Πρβλ. τήν παλαιότερη έκδο¬ 
ση, Σπ. Λάμπρος, Βησσαρίωνος Έγκώμιον εις Τραπεζοϋντα, ΝέοςΈλληνο- 
μνήμων 13 (1916), 145-204 (κείμενο: σσ. 146-194) [στο έξης: Βησσαρίων, 
ΝΕ], Το έργο άπασχόλησε τόνΌ. Λαμψίδη σέ σειρά μελετών: Ο. Εβιηρδίίΐβδ, 
Ζιι Βεδδ^ποηδ ΕοΙίΓβΟβ ίΐιιΓ ΤΓαρβζιιηΐ, Β χζβηΐΐηΐδοΗβ Ζεΐίδείιτίίΐ 35 (1935), 15- 
17 [στο έξης: Εβηιρδϊίΐεδ, ΕοΒΓβόο]■ του ίδιου, ϋβΐίοπιη^ <1βδ «Έγκώμιον 
'Γραπεζοΰντος» νοη Κ3ΐ·(1ΐη3ΐ Ββδβαποη, ΒγζβηίίηΐδοΗβ ΖείΙδοΗπίΐ 48 (1955), 
291-292- του ίδιου, Περί τό «Έγκώμιον εις Τραπεζοϋντα» του Βησσαρίωνος, 
Άρχεΐον Πόντου 37 (1982), 153-184. Του ίδιου, Τό άξιόπιστον τής έπιστολής 
Δαβίδ Α' Μεγάλου Κομνηνοΰ καί τό έγκώμιον Τραπεζοΰντος του Βησσαρίω¬ 
νος, Βυζαντιακά 2 (1982), 57-60. Του ίδίου, Ό καταληκτήριος ρυθμός των 
προτάσεων εις τό «Έγκώμιον Τραπεζοΰντος» του Βησσαρίωνος, Βυζαντινά 12 
(1993), 227-231. 

2. Η. 83Γ3(1 ΐ - Μεηόβίονΐοΐ, ΤΗβ ΚβΠοδοίΤΗβ ΒγζβηΙΐπε ΟΐΙγ: Τόε Ββ- 
νείορπιεηΐ οί’ 3 ΚΙιβίοποηΙ Τοροδ 3η<1 ΗίδΙοπολΙ Κ63ΐί1χ, 0εδϊ3 34/1 (1995), 37- 
56 [στο έξης: ΒβγβϊΒ, ΤΗε Κβΐΐοδ]. Τής ιδίας, Τ!ιε Βγζ3ηίίη6 ΟΐΙγ ΐη ΐΗβ 5ΐχίΗ 
ΟβηΙατγ: ΕϊΙβΓ3Γγ Ιηΐ3£βδ ΠΐδΙοποβΙ Κ63ΐΐίγ, Αθήνα 2006. Η. Μβ^υΐτε, ΤΗε 
Οΐ3δδίε3ΐ Τγ3{ΒΙίοπ ΐη ΐίιε Βνζβηΐΐηε Εΐφΐιτβδίδ, στό: Μ. ΜυΙΙεΙί-Κ. δοοΙΙ 
(έπιμ.), Βνζ3ΐιϋϊυίη 3η<1 ί,Ιιβ ΟΒδδίεβΙ ΤΓ3<1ίΐΐοη, Βΐπηΐη£ΐΐ3ΐη 1981, 94-102. 

3. Ο. Γ3ίουγοδ, Βεδδ3ΓΪοη υη(1 ΕϊΒβηϊοδ. Εΐη ΙγρϊδεΙιεΓ Ρ3ΙΙ Βχζβηΐίηί- 

Ό λόγιος καί ό γενέθλιος τόπος 

τώνεί)) καί τό κείμενο πού συνθέτει ό Βησσαρίίυν τον 15ο αιώνα, μέ 
στοιχεία πού παραπέμπουν μέ τρόπο άμεσο καί καθοριστικό στήν 
αρχαιότητα, στήν αντίληψη γιά τήν πόλη καί τό κάλλος της. Όμως, 
ό Βησσαρίων, πέραν τών ποικίλων στοιχείων — καί έργων — τού πα¬ 

ρελθόντος μέ τά όποια συγκρότησε τό πνευματικό του άνάστημα, 
ήταν ταυτόχρονα καί ένας άνθρωπος τής έποχής του. Δέν δίστασε μά¬ 

λιστα νά λάβει τολμηρές θέσεις σέ ζητήματα πού άνεφύησαν κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες τής πολιτικής ύπαρξης τού Βυζαντίου, επι¬ 

χειρώντας έτσι νά άνταποκριθεΐ στις καταιγιστικές εξελίξεις τής έπο¬ 

χής δράσης του. Αξίζει νά έπιχειρηθεΐ σύντομα μία διερεύνηση τώ>ν 
ιστορικά καί πολιτικά προσδιορισμένων χαρακτηριστικών τής Έκ¬ 

φρασης στήν Τραπεζούντα, μέ στόχο τήν - ιδιαιτέρως απαιτητική, 

άλλά καί αναγκαία — διάκριση τών στοιχείων «τυποποίησης» καί 
«πρωτοτυπίας» στό ρητορικό αύτό έργο1. 

Ή Τραπεζούντα, όπως αύτή εγκωμιάζεται μέ τον τρόπο τού 
Βησσαρίωνος, είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα πόλη, ή οποία κινείται 
μεταξύ τής απτής πραγματικότητας καί τής λογοτεχνικής (ρητορικής) 

πρόσληψής της, μεταξύ τών πολιτικών συνθηκών καί τής «σκηνο¬ 
θεσίας» τους άπό τον ρήτορα2. 

Στό πρώτο μέρος τής Διηγήσεως τού κειμένου τής Έκφράσε- 

ως, ή πόλη τής Τραπεζούντας προβάλλεται ώς τμήμα - καί αξιο¬ 

θαύμαστη κατάληξη - τής αδιάσπαστης συνέχειας τής αρχαίας έλλη- 
νικής κληρονομιάς, ή διαδρομή τής όποιας μάς οδηγεί άπό τήν Τρα¬ 

πεζούντα (μέσω τής Σινώπης καί τής Μιλήτου) στήν αρχαία Αθήνα3. 

Ή Τραπεζούντα παρουσιάζεται ήδη άπό τήν άρχή του κειμένου (στήν 

δοΗεΓ ΜΐπΊβδίδ, ΙαΠιΤυοΙι 3ργ όδίεΐΎβΐοΗϊδοΙιεη Βνζ3ηθηΪ5ΐΛ 49 (1999), 191-204, 
κυρίως σσ. 198-204. δ3Γ3(1ί, ΤΗε ΚβΠοδ, σ. 53, σημ. 140. 

1. Γιά τά ευρύτερα ζητήματα τής σχετικής κλασικής παράδοσης, Ο. 
Κεηηβιΐχ, «Τΐιβ ΟΗδδ^Ι Τΐ'βιΐίΐίοη ΐη Βΐιβίοπο», στό: ΒγζβηΙίιιιη ηγκΙ Οιβ ΟΒδ- 
δίοβΐ ΤΓβάίΟοη, ένθ’άνωτ., 20-34. Ε. Μήτση - Π. Αγαπητός, Είκών καί Λό¬ 
γος: Ή «Έκφρασις» άπό την αρχαία στη βυζαντινή λογοτεχνία, στό: Είκών 
καί Λόγος. Έξι βυζαντινές περιγραφές έργων τέχνης, έπιμ. Π. Αγαπητός, 
Αθήνα 2006, 15-38. 

2. Γιά μία εξέταση τής «εικόνας» τής Τραπεζούντας στη βυζαντινή γραμ¬ 
ματεία, βλ. Ο. Κοδ€ηηνίδΙ, Βνζ3η1ΐηβ ΤτεΒΐζοπά: 3 Ρι-ονΐηοώΐ ΠΐίβΓ&Γγ Εηικί- 
503ρε, Βγζβηίώο-ΝοΓίΙΐοβ, Τβιΐιι 2005, 29-51. 

3. Βησσαρίων, ΑΠ, σσ. 24-30. Βησσαρίων, ΝΕ, σσ. 150-156. 
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Πρόθεσιν) ώς μία πόλη που δεν ακολουθεί την πορεία παρακμής που 
είχαν ακολουθήσει οί περισσότερες άπό τις υπόλοιπες — άλλοτε ευκλε¬ 

είς καί άκμάζουσες — πόλεις στην περίοδο κατά την οποία γράφει ό 
Βησσαρίων. Ή συγκεκριμένη πόλη έμφανίζεται ώς μία ενθαρρυντική 
εξαίρεση στο γενικό τοπίο παρακμής, τό όποιο κυριαρχούσε. Ό λόγιος 
έπισημαίνει ότι ή Τραπεζούντα όχι μόνο έχει κατορθώσει να άποφύ- 

γει την παρακμή, άλλα συνεχώς αναπτύσσεται1. 

Ή ιστορική πραγματικότητα του 15ου αιώνα παρέχει στον λό¬ 

γιο τήν δυνατότητα για τήν έπαναδιατύπωση αυτού του «τυπικού» καί 
τυποποιημένου συλλογισμού (στο πλαίσιο τού συγκεκριμένου γραμ¬ 

ματειακού είδους) καί τήν προβολή τής αντίστοιχης εικόνας υπεροχής 
τής έγκωμιαζόμενης πόλης. Πραγματικά, στο επίπεδο τής λειτουρ¬ 

γίας της ώς διοικητικού κέντρου, ή πόλη ήταν ή πρωτεύουσα τής 
αυτοκρατορίας τής Τραπεζούντας άπό τό 1204 έως τήν οθωμανική 
κατάκτηση τού 1461. Ό χαρακτήρας αύτός τής πόλης ώς σημαντικού 
πολιτικού κέντρου παρέμενε άναλλοίωτος τήν περίοδο σύνθεσης τής 
συγκεκριμένης εγκωμιαστικής εκφράσεως, στο πρώτο μισό τού 15ου 
αιώνα, καί έπηρέασε ορισμένα δομικά στοιχεία τού περιεχομένου 
της. Επομένως, στήν άνάδειξη άπό τον λόγιο τής σχετικής πτυχής 
γιά τήν πόλη, ή ιστορικότητα συνδυαζόταν μέ τήν ισχυρή τάση τής 

μιμήσεως. 

Προπτίστως, όμως, ή πόλη τής Τραπεζούντας ήταν ό γενέθλιος 
τόπος τού λογίου. Αυτή άκριβώς ή σχέση, σύμφωνα μέ τον συγ¬ 

γραφέα, άπετέλεσε καί τό κίνητρο γιά τήν συγγραφή τής Έκφρά- 

σεως. Ήδη στο Πραοίμιον ό Βησσαρίων σπεύδει νά έπισημάνει ότι 
καθένας προσφέρει κάτι διαφορετικό στήν πατρική του πόλη: Άλλοι 
μεν ούν άλλο τι των ή μικρόν ή μεϊζον δυναμένων τη πατρίδι σνν- 

εισφερέτωσαν... 0[ μεν δη ταϋτα, και πάντως αυτών έκαστος, ον® 

ήττον ή δννανται οντ* άποδιδοϊεν άν όσον όφείλονσι2. Γιά τον Βησσα¬ 

ρίωνα ή πόλη είναι, κατά τήν διατύπωσή του, πατρίς καί τροφός. 

Θέλοντας νά έπιτελέσει τό καθήκον που κάθε πολίτης έχει γιά προσ¬ 

φορά στήν πόλη, ό λόγιος σημειώνει, ((απολογούμενος», ότι δεν έχει 
κάτι που θά μπορούσε νά είναι πραγματικά χρήσιμο γιά τήν πα¬ 

τρίδα του. Έχει μόνο τήν ικανότητα τού λόγου, τήν ρητορική δεινο¬ 

ί. Βησσαρίων, ΑΠ, 23.9-24.6. Βησσαρίων, ΝΕ, σσ. 149-150. 

2. Αυτόθι, 20.26-21.10. ΝΕ, σσ. 146-147. 

Ό λόγιος καί ό γενέθλιος τόπος 

τητα. Επομένως, ό λόγιος θά προσφέρει έναν λόγο, ώστε νά δείξει 
τήν εύγνωμοσύνη του στήν πόλη1. Ή «απολογία» αυτή τού Βησσα¬ 

ρίωνος ασφαλώς θά πρέπει νά νοηθεί στο πλαίσιο τής βυζαντινής 
παιδείας. Εμφανίζεται καί λειτουργεί ώς άμεση συνέπεια τής υπο¬ 

χρεωτικής έπίδειξης τής μετριοφροσύνης τού λογίου, καί ώς δομικό 
στοιχείο τής ρητορικής πρακτικής, όπως αυτή είχε άποκρυσταλλουθεί 
καί άναπαραγόταν στον βυζαντινό κόσμο, μέσω τής έκπαίδευσης καί 
τής πνευματικής παραγωγής. 

Μέ τήν λέξη τροφός, κατά τήν έπιλογή τού Βησσαρίωνος, ή 
Τραπεζούντα λαμβάνει μορφή γυναίκας που παρέχει μέ στοργή όλα 
τά απαραίτητα στο μικρό παιδί ώστε νά αναπτυχθεί, ένώ παράλ¬ 

ληλα διαμορφώνει μία στενή σύνδεση μαζί του. Ή πόλη-πατρίδα 
λαμβάνει σωματική διάσταση καί παρουσιάζεται νά έχει διαμορφώ¬ 

σει μία άγαπητική σχέση μέ τον πολίτη, άπό τά πρώτα χρόνια τής 
ύπαρξής του2. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει τό έρούτημ,α ποιό είναι κατά 
τήν εξεταζόμενη περίοδο τό νόημα τού όρου πατρίς, τον όποιο έπιλέ- 

γει καί ό Βησαρίων κατά τήν αναφορά του στήν πόλη, δίδοντας τήν 
κύρια ιδιότητα προς δήλωση καί προβολή. Τό ερώτημα είναι κρίσιμο 
καί έξαιρετικά περίπλοκο· πέραν τών ποικίλοι — γόνιμων καί βαρυ- 

νουσών — σχετικών πνευματικών παρακαταθηκών τού παρελθόντος, 

ή έννοια τής πατρίδας θά πρέπει έπίσης νά νοηθεί ώς ιστορικά προσ¬ 

διοριζόμενη καί σύνδεση μέ τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που 
επικρατούν καί τις συλλογικές ταυτότητες που συγκροτούνται ή επι¬ 

βιώνουν κατά τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο3. 

'Όσον αφόρα στή βυζαντινή κοινωνία, τό περιεχόμενο τής λέξης 
πατρίς δέν έχει ακόμη έπαρκώς μελετηθεί. Έδώ θά άρκεσθοΰμε σέ 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 21.12-22. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 147. 

2. Αυτόθι, 21.16-17: οϊς εχομεν μόνοις άποδώσομεν αντί] τά τροφεία καί 
την δυνατήν έκτίνοντες τη τροφώ χάριν. Βησσαρί(»ν, ΝΕ, σ. 147. 

3. Γιά απόπειρες ιστορικής θεώρησης τών σχετικών οριον καί εννοιών, 

βλ. Τ. Κιουσοπούλου, «Ή έννοια τής πατρίδας κατά τον 15ο αιώνα», στό: 

1453: Ή άλωση τής Κωνσταντινούπολης καί ή μετάβαση άπό τή μεσαιωνι¬ 

κή στη νεώτερη εποχή, έπιμ. Τ. Κιουσοπούλου, Ηράκλειο 2005, 147-160. 

Πρβλ. τής ιδίας, Βασιλεύς ή οικονόμος. Πολιτική έξουσία καί ιδεολογία πριν 

τήν άλωση, Αθήνα 2007, σσ. 204-216 [στο έξής: Κιουσοπούλου, Βασιλεύς 

ή οικονόμος). 
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ορισμένες σύντομες παρατηρήσεις, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα 
τί έννοοΰσε τον 15ο αιώνα ό Βησσαρίων, όταν άναφερόταν στην Τρα- 

πεζούντα ώς πατρίδα του. Ή λέξη πατρίς φέρει κυρίους την πτυχή του 
γενεθλίου τόπου· παράλληλα, όμο^ς φέρει και την ιδιότητα του τόπου 
καταγωγής των προγόνων {πατέρων). Ή πατρίς επομένους, είναι 
στοιχείο πού διακρίνει ένα άτομο άπό άλλα άτομα, με διαφορετική 
πατρίδα, καί τό συνδέει ώς φορέα συλλογικής ταυτότητας μέ τούς 
κατοίκους τής πόλης καί τούς καταγόμενους άπό τήν πόλη· μία τέτοια 
συλλογικότητα δηλώνεται άπό τον Βησσαρίωνα μέσω τής χρήσης 
του ημείς στο κείμενο τής εγκωμιαστικής του Έκφράσεως. Στήν 
ύστερη βυζαντινή περίοδο, καί μάλιστα μετά τον 13ο αιώνα, έχει 
προταθεΐ ότι ή έννοια τής πατρίδας κατά περιπτώσεις διευρύνεται1. 

Αυτό πού είναι αδιαμφισβήτητο, καί έπαληθεύεται μέ ένταση καί 
στο εξεταζόμενο έργο, είναι ότι ό όρος πατρίς έχει ώς κύρια συνδή¬ 

λωσή του τήν διαμόρφωση καί λειτουργία μίας άμφίδρομης σχέσης 
ανάμεσα στον άνθρωπο καί τον τόπο τής καταγωγής του, μέ μεγά¬ 

λη συναισθηματική φόρτιση. Ώς αποτέλεσμα αύτής τής άμφίδρο¬ 

μης σχέσης, ό τόπος λειτουργεί ως πατρίδα, δηλαδή κυρίως ώς στοι¬ 

χείο διαφοροποίησης. Ό τόπος πού άπηχεΐ πρωτεύοντος αύτή τήν 
σχέση είναι ή πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, καί κατά δεύτερο λό¬ 

γο ή Θεσσαλονίκη, ή δεύτερη ίεραρχικά πόλη τής αυτοκρατορίας2. 

Γενικότερα, όμως, ό τόπος πού νοούνταν ώς πατρίς ήταν ή πόλη, 

καί σέ αύτή τήν κατεύθυνση είχε συμβάλει άποφασιστικά ή ρευστή 
πολιτική κατάσταση μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης τό 
1204 άπό τούς Σταυροφόρους, πού οδήγησε στον κατακερματισμό 
τής βυζαντινής επικράτειας καί στή διαμόρφωση πόλεων - κέντρων 
έξουσίας (Νίκαια, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τραπεζούντα) στό ύστερο Βυ¬ 

ζάντιο. 

Αύτή ή σύνδεση του πολίτη μέ τήν πόλη, του λογίου μέ τον 

1. Βλ. Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος, σσ. 205-206. 

2. Ά. Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος καί Ιδε¬ 

ολογία, Ιωάννινα 1996, κυρίως σσ. 197-204. Πρβλ. Β. Νεράντζη-Βαρ- 

μάζη, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Εγκώμια της πόλης, Θεσσαλονίκη 2005. Έ. 

Σκαλτσογιάννη-Σ. Κοτζαμπάση-Ή. Παρασκευοπούλου, Ή Θεσσα¬ 

λονίκη στή βυζαντινή λογοτεχνία. Ρητορικά καί αγιολογικά κείμενα, Θεσσα¬ 

λονίκη 2002. 

Ό λόγιος και ό γενέθλιος τόπος 

γενέθλιο χώρο, έχει θεωρηθεί ότι λειτούργησε μέ βαρύνουσα σημα¬ 

σία κατά τήν ύστερη βυζαντινή περίοδο1. Ή σύνδεση αύτή έχει ώς 
«υλικό)) υπόβαθρό της τήν λειτουργία τής πόλης ώς διοικητικού, εμ¬ 

πορικού καί πνευματικού κέντρου· παράλληλα, όμως, μάς εισάγει στα¬ 

διακά σέ μία οίονεί «μεταφυσική» τής πόλης-πατρίδας. Πέραν όσων 
ήδη άναφέραμε, ή σχέση τού Βησσαρίωνος μέ τήν Τραπεζούντα, πα¬ 

τρίδα τού λογίου καί άντικείμενο τής Έκφράσεως, επηρεάζεται επί¬ 

σης σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν μακρά λειτουργία τής συγκεκριμένης 
πόλης ώς πρωτεύουσας μίας αύτοκρατορίας, πού κατόρθωσε νά δια¬ 

τηρήσει τήν ύπαρξή της σέ άντίξοες συχνά συνθήκες. 

Έκτος άπό τήν πατρίδα μέ τήν έννοια τής γενέτειρας, ό Βησ¬ 

σαρίων θέτει στό πλαίσιο τού εξεταζόμενου έργου του σέ κεντρικό 
έπίπεδο τήν πολιτική πτυχή2 τής πόλης καί τής αύτοκρατορίας τής 
Τραπεζούντας. Παράλληλα, επιλέγει νά εισαγάγει στήν πραγμάτευσή 
του καί μία «φυλετική)) διάσταση, ή οποία τον οδηγεί στήν Αθήνα. 

Ή διαδρομή αύτή έπιχειρεΐται στό πλαίσιο άναζήτησης τών άπωτέ- 

ρων προγόνων τών κατοίκων τής πόλης· ό Βησσαρίων καταλήγει έτσι 
νά προβάλει τήν άρχαία Αθήνα ώς πρόγονο τής Τραπεζούντας, σέ 
πολιτιστικό καί πρώτο-έθνικό έπίπεδο. Ή πολιτιστική διάσταση τής 
πατρίδος δέν φαίνεται όμως νά άπασχολεΐ τον λόγιο καθ’έαυτήν αύτό 
πού κυρίως τον ένδιαφέρει είναι ή νομιμοποιητική λειτουργία της σέ 
πολιτικό έπίπεδο, στό ρευστό σκηνικό τής περιόδου δράσης του. Πρό¬ 

κειται έτσι γιά μία βαρύνουσα πνευματική έπιλογή, μέ σαφείς πο¬ 

λιτικές κατευθύνσεις. 

Στήν 'Έκφρασιν ή Τραπεζούντα έμφανίζεται νά οφείλει τήν 
ίδρυσή της μάλλον σέ ένα είδος θεϊκής σύμπτωσης. Στήν ιστορική του 
άναδρομή ό λόγιος άναφέρεται σέ διάφορες φάσεις τού άποικισμου, 

1. Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος, σσ. 206-207. 

2. Βλ. καί X. Γ. Πατρινέλης-Δ. Ζ. Σοφιανός, Μανουήλ Χρυσολωρά, 

Λόγος προς τον αύτοκράτορα Μανουήλ Β' Παλαιολόγο, Αθήνα 2001, σ. 96. 

Πρβλ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Βυζάντιο. Ρίυμαϊκή καί Ελληνική παράδοση, Χρι¬ 

στιανισμός καί Όρθοδοξία, Αθήνα 2006, σ. 49 [στο έξης: Σοφιανός, Βυζάν¬ 

τιο]. Γιά τον λόγιο άναλυτικότερα, Ο. Ο&ιηο 11ΐ, Μανουήλ Χρυσολωράς, Αθήνα 
2006. Χρ. Μαλτέζου, 'Ένας φωτισμένος βυζαντινός δάσκαλος στή Φλω¬ 

ρεντία: Μανουήλ Χρυσολωράς, Όρθοδοξία καί Οικουμένη. Χαριστήριος Τόμος 
προς τιμήν τού Οίκουμ. Πατριάρχου Βαρθολομαίου Α', Αθήνα 2000, 531-540. 



272 273 Ήλία Γιαρένη 1 

μέ κατάληξη την ίδρυση της γενέτειράς του: ξεκίνα από τους Αθη¬ 

ναίους στην Μίλητο, συνεχίζει μέ τους Μιλησίους στην Σινώπη, καί 

επιλεγει να θεωρήσει ότι απο εκεΐ ξεκίνα ή ίδρυση της πόλης1. Όλη 

αυτή ή «προϊστορία» τής Τραπεζούντας, που την συνδέει άμεσα μέ 

ευκλεείς αρχαίες ελληνικές πόλεις, αναπτύσσεται έκτενώς, καθώς 

είναι κρίσιμη απο ιδεολογική άποψη. Όλοκληρώνοντας την ανάπτυξη 

τήζ σχετικής αναδρομής, ο Βησσαρίων ισχυρίζεται ότι οι φημισμέ¬ 

νες ιδιότητες των Αθηναίων μεταδόθηκαν στους κατοίκους τής γε- 

νετειρας πόλης του2. Ωστοσο, όπως αναφέρει, ή Τραπεζούντα, καθώς 

συνεχίζει να άκμάζει, υπερέχει από την Αθήνα3· μέ τον τρόπο αύτό, 

ή «δισέγγονος» Τραπεζούντα παρουσιάζεται να υπερτερεί τον 15ο 

αιώνα έναντι τής Αθήνας, η οποία θά μπορούσε νά νοηθεί ώς ((προ¬ 

γιαγιά» της, σέ αύτη την γενεαλογία τής πόλης που αναπτύσσει ό 
Βησσαρίων. Μία τέτοια κατάληξη είναι απολύτους αναμενόμενη· ή 

σύγκριση οφείλει νά είναι πάντοτε υπέρ του άντικειμένου τής Έκ- 
φράσεως. 

Ή τοποθεσία τής πόλης αποτελούσε βασικό στοιχείο του κάλ- 

?>ους της· συνακόλουθα, ή αναφορά στην τοποθεσία της, άποτελοΰσε 

παραδοσιακά οργανικό τμήμα του έγκωμιασμου τής πόλης. Στην σχε¬ 

τική άναφορα του, ο Βησσαρίων τονίζει τή μεσότητα τής Τραπεζούν¬ 

τας στην Ασία, στοιχείο που καθιστούσε την πόλη αξιόλογο εμπορι¬ 

κό κέντρο στη Μαύρη Θάλασσα4 5. Από τά πολλά λιμάνια του Εύξεί- 

νου Πόντου, ό λόγιος έξαίρει αύτό τής Τραπεζούντας ώς τό καλύτε¬ 

ρο. Οι πυκνές θαλάσσιες μεταφορές έμπορευμάτων που καταφθά¬ 

νουν από παντού έπισημαίνεται οτι άναδεικνύουν την πόλη σέ έμπο- 

ρικό κέντρο του κόσμου {ώσπερ τίνος Εργαστηρίου κοινού ή εμπορίου 
της οικουμένης άπάσης ήμΐν οϋσης τής πόλεως)\ Τό ευχάριστο κλίμα 

της «πιστώνεται» στο γεγονός οτι ή πόλη βρίσκεται σέ πολύ καλή 

θέση άνάμεσα στον ισημερινό καί στον πόλο. Τό γόνιμο έδαφος, ή πλού- 

1. Βλ. ανωτέρω σ. 267, σημ. 3. Για τό πνευματικό υπόβαθρο παρομοίων 

συνδέσεων, Σοφιανός, Βυζάντιο, σσ. 47-51. Βλ. καί Α. ΤογηΒεβ, Οί Έλλη¬ 

νες καί οί κληρονομιές τους, Αθήνα 1992, σ. 219. 

• 2. Βησσαρίων, ΑΠ, 30.7-26. Βησσαρίων, ΝΕ, σσ. 155-156. 

3. Αύτόθι, 30.10-22. ΝΕ, σσ. 155-156. 

4. Αύτόθι, σσ. 31-34. ΝΕ, σσ. 156-159. 

5. Αύτόθι, 36.31-37.3. ΝΕ, σ. 162. 

'Ο λόγιος καί ό γενέθλιος τόπος 

σια ξυλεία που χρησιμεύει γιά τήν κατασκευή πλοίων καί τήν οικο¬ 

δόμηση οικιών, καθώς καί μία θαυμαστή ισορροπία μεταξύ των πε¬ 

δινών καί τών ορεινών περιοχών της, άναφέρονται ώς ορισμένα ακό¬ 

μη πλεονεκτήματα τής πόλης1, στο πλαίσιο αύτοΰ του τμήματος τού 

κειμένου. 

Στήν συνέχεια ό Βησσαρίων έπανέρχεται στήν ιστορική παρου¬ 

σίαση· μετά τήν «προϊστορία», τήν όποια είχε αναπτύξει προηγου¬ 

μένως, αποφασίζει νά άναφερθεΐ στήν ιστορική πορεία τής πόλης, 

που οδηγεί από τους αρχαίους Πέρσες, μέσω τής έκστρατείας τού 

Ξενοφώντα καί τής αρχής τής ρωμαϊκής κυριαρχίας, στις σκληρές 

συγκρούσεις μέ τό Βυζάντιο καί τήν αύτοκρατορία τών Σασσανι- 

δών2. Ό λόγιος σημειώνει έμφατικά ότι ποτέ άπό τήν ίδρυσή της ή 

Τραπεζούντα δέν κατακτήθηκε, ούτε καί άπό τους Άραβες καί τους 

Σελτζούκους. Όπως άναφέρεται χαρακτηριστικά, ή πόλη μπόρεσε νά 

φυλάξει πάντοτε τήν πίστη τών πατέρων3. Ή παρατήρηση αυτή γιά 

τό «άνάλωτον» τής Τραπεζούντας4 άποκτα βαρύνουσα πολιτική ση¬ 

μασία εφόσον ένταχθεϊ στήν κοινωνική καί πολιτική πραγματικό¬ 

τητα τού πρώτου μισού τού 15ου αιώνα, όταν οι πόλεις τής βυ¬ 

ζαντινής αύτοκρατορίας διαδοχικά κατακτώνταν άπό τά οθωμανικά 

στρατεύματα. Ή Τραπεζούντα έμφανίζεται επομένως ώς προπύργιο 

άνεξαρτησίας καί άντιτουρκικής δράσης σέ ένα σκηνικό άποσάθρω- 

σης καί παρακμής. Παράλληλα, ή αύτοκρατορία τής Τραπεζούντας 

εμφανίζεται ώς μία συγκροτημένη καί αποτελεσματική αύτοκρατο¬ 

ρία, σέ αντίθεση μέ τήν (μή κατονομαζόμενη στο κείμενο) αύτοκρα¬ 

τορία τής Κωνσταντινούπολης, τά εδάφη τής οποίας ολοένα συρρι- 

κνούνονταν. 

Πρόκειται γιά μία πτυχή που φέρνει αμεσότερα στο προσκήνιο 

τήν πολιτική σημασία τής Έκφράσεως τού Βησσαρίο^νος, λογίου μέ 

αξιοσημείωτες εύρύτερα πολιτικές απόψεις καί οράματα. Έτσι, εάν 

ή Τραπεζούντα στο έξεταζόμενο ρητορικό έργο προβάλλεται ώς μία 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 37-40. Βησσαρίων, ΝΕ, σσ. 163-166. 

2. Αύτόθι, σσ. 42-54. ΝΕ, σσ. 168-179. 

3. Αύτόθι, σσ. 51-52. ΝΕ, σ. 177. 

4. Ανάλογη αναφορά συναντάται, λίγα χρόνια αργότερα, στον Ιωάννη 

Εύγενικό σέ έγκιομιό του γιά τήν πόλη* βλ. Ό. Λαμψίδου, Ίωάννου Εύγε- 

νικου,Έκφρασις Τραπεζοΰντος, Άρχεϊον Πόντου 20 (1955), σ. 27. 
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άλλη Αθήνα σέ πολιτιστικό καί πρώτο-έθνικό έπίπεδο, ταυτόχρονα 
προβάλλεται ώς μία άλλη Κωνσταντινούπολη στο επίπεδο της πολί¬ 

τικης σκέψης και ιδεολογίας που εκφράζεται. Έξ άλλου, οί Παλαιο- 

λόγοι αύτοκράτορες και ή Κωνσταντινούπολη άπουσιάζουν πλήρως, 

ακόμη καί ιός έπιγραμματική αναφορά, από τό εξεταζόμενο κείμε¬ 

νο. Ή προβολή τής συγκεκριμένης εικόνας στο πολιτικό σκηνικό του 
15ου αιώνα αποτελεί ένα στάδιο στην συγκρότηση των πολιτικών 
απόψεων του Βησσαρίοινος, τό όποιο δεν έχει έως σήμερα άρκούντως 
έπισημανθεΐ καί ύπομνηματισθεΐ. 

Σέ αυτό ακριβώς τό σύστημα ιστορικά προσδιορισμένων ιδεο¬ 

λογικών προβολών, ή αύτοκρατορική δυναστεία τής Τραπεζούντας 
συνδέεται άμεσα, μέσω τής γενεαλογίας, με την ευκλεή αύτοκρατο- 

ρικη δυναστεία τών Κομνηνών τής Κωνσταντινούπολης. 'Ο Βησσα¬ 

ρίων ανατρέχει στην καταστροφή του Μαντζικέρτ (1071), λίγο πριν 
τήν κομνήνεια περίοδο, μεμφόμενος τους προκατόχους τών Κομνη¬ 

νών βυζαντινούς αύτοκράτορες, πού είχαν άφεθεΐ στήν πολυτέλεια καί 
στήν απερισκεψία, ανίκανοι νά άντιμετωπίσουν τα προβλήματα καί 
τις άπειλές1. Ή περιγραφή τής δεινής κατάστασης πριν τούς Κο- 

μνηνούς αύτοκράτορες αποτελεί ένα κατάλληλο υπόβαθρο για τήν 
περιγραφή τής δυναστείας τών Κομνηνών, πού άποκτα ένα προσεγ¬ 

μένο έγκώμιο. Οί Κομνηνοί παρουσιάζονται ούς θεόπεμπτη δυνα¬ 

στεία, θεόσταλτη λύση στα προβλήματα τής αύτοκρατορίας: Άλλα 
θεός, άνωθεν ύπερσχών χεϊρα καί λαβόμένος οίκτον ημών, τούς τε Κο- 

μνηνιάδας ήμϊν εβασίλενσε και δέ αυτών έπανήγαγε αύθις τώ γέ- 

νει τήν ευτυχίαν και τήν ήτταν άνεμαχήσατο και τά απολωλότα πά¬ 

λιν έπανεσώσατο2. Σύμφωνα μέ τήν γραφίδα τού λογίου, ο Αλέξιος Α' 

Κομνηνός, πού έλαβε τον θρόνο του Βυζαντίου τό 1081, άρχισε μία 
«χρυσή σειρά», ώς αδιάσπαστη συνέχεια τής οποίας προβάλλονται 
οί αύτοκράτορες τής Τραπεζούντας, μέ πρώτο τον Αλέξιο Α' Με- 

γαλοκομνηνο' από τήν ρίζα τών Κομνηνών, αύτοκρατορικής δυνα¬ 

στείας τής Κωνσταντινούπολης, ξεκίνα ή δυναστεία τής Τραπεζούν¬ 

τας. Κατά τήν διατύπωση, ταύτης δή τής πάνέ άρίστης καί γενναίας 
μεν ριζης, γενναιότερων δε πρέμνων καί οί τήν ήμετέραν κοσμοϋν- 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 57.7-12. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 182. 

2. Αυτόθι, 58.3-6. ΝΕ, σ. 183. 
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τες ήρτηνται βασιλιεϊς καί προς τοιούτους εχουσιν άναφέρειν προ¬ 

γόνους1. 

Στό έγκοόμιο άναφέρεται οτι όπως ακριβώς ό πρώ>τος Κομνη¬ 

νός βασιλέας στήν Κωνσταντινούπολη έφερε τό όνομα Αλέξιος, τό 
ίδιο συνέβη καί γιά τον πρώτο Κομνηνό βασιλέα στήν Τραπεζούντα: 

Αλέξιος μέν γε καί ήμϊν, ό πρώτος τής γής ταυτησί βασιλενσας, καί 
τοΰτο δή τό γλυκύ πάντων ονομα καί ήμϊν, ώς τον τής βασιλείας ονό¬ 

ματος, ούτω δή καί πάντων κατήρξε καλιών2. Ή αναφορά στον Αλέξιο 
Α' θά συνεχισθεϊ στήν ’Έκφρασιν, μέ καταγραφή τής συγγενικής του 
σχέσης μέ τον Ανδρόνικο Κομνηνό καί στον τίτλο πού έφερε: μέγας 
δε Κομνηνός κεκλιμένος, ονδεν ήττον καί τοϊς εργοις ήν μέγας2. 

Γίνεται σαφές ότι ό Βησσαρίων έπιμένει στήν λειτουργία του 
ονόματος Αλέξιος ώς στοιχείο τής αύτοκρατορικής λειτουργίας στήν 
Τραπεζούντα. Θεωρούμε ότι τό βασικό αύτό στοιχείο θά πρέπει νά 
συνεξετασθεί, οδηγώντας στήν διερεύνηση ένδεχομένης χρονολόγη¬ 

σης του έξεταζομένου κειμένου σέ προγενέστερη χρονική στιγμή 
άπό αύτήν πού σήμερα τοποθετείται (1436-1437)4· δεν θά πρέπει νά 
άποκλεισθεί τό ενδεχόμενο ότι τό κείμενο ισο>ς γράφηκε κατά τήν 
τρίτη δεκαετία τού 15ου αιώνα, κατά τήν βασιλεία τού Αλεξίου Δ' 

Μεγαλοκομνηνου5. Όπωσδήποτε, ή διαμόρφωση ένός τύπου άπρό- 

σκοπτης κληρονομικής διαδοχής στήν Τραπεζούντα, μέ τις άπαρ- 

χές της στήν Κωνσταντινούπολη, έξαίρεται άπό τον Βησσαρίωνα 
ώς μία άκόμη απόδειξη τής χρηστότητας τών ήγεμόνων τής πόλης: 

άλιλί ώσπερ αθάνατοι άρχοντες διαιωνίζονσιν ήμϊν οί αυτοί καί ταν- 

τοϋ γένους δντες καί αίματος, παϊς πατέρα διαδεχόμενοι καί τήν οί- 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 58.23-25. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 183. 

2. Αύτόθι, 58.28-30. ΝΕ, σσ. 183-184. Βλ. καί λ. Ρ3ΐΙιηεΓ3 γει*, Ιστο¬ 

ρία τής αύτοκρατορίας τής Τραπεζούντας, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 9394 [στό 

εξής: Ρ3ΐ1ιηεε3γεΓ, 7στορία]. 

3. Αυτόθι, 59.3-4. ΝΕ, σ. 184. Γιά τό όνομα, βλ. καί Κ. ΜαετΐΒεδ, 

ίη ΐΐιε Πίΐηιβ «Με£35 Κοηυιεηοδ»?, Άρχεΐον Πόντου 35 (1979), σσ. 238- 

245 

4. Ο. ΕαηιρδΐΒβδ, ϋ3ίίεηιη§(1ε5<(ΈγκώμιονΤραπεζουντος» νοηΚαΐΐΙίηαΙ 

ΒεδδδΗοη, Βγζ3ΠΐίηϊδεΗε ΖεΐίδεΗπΓΐ 48 (1955), 291-292. Βλ. όμως καί Βησσα¬ 

ρίων, ΑΠ, σ. 4, όπου εκφράζονται άπό τον Λαμψίδη έπιφυλάξεις γιά τήν ορ¬ 

θότητα τής χρονολόγησης. 

5. Γιά τήν χρονολόγηση του κειμένου ετοιμάζουμε ειδική μελέτη, μέ 

άναλυτική εξέταση τών δεδομένων. 
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κείαν έκαστος ηγεμονίαν κρατννοντες1. Μετά τον έπαινο της μακρο- 

τάτης και σχεδόν αιώνιας εξουσίας των Κομνηνών δεν απομένει στον 
συγγραφέα παρά να κλείσει το μέρος αύτδ μ’ ένα είδος πολυχρο- 

ι 2 νιου . 

Ώς συνεπές άποτέλεσμα της — προβαλλομένης ώς ευφυούς και 
αποτελεσματικής — διοίκησης των αύτοκρατόρων τής Τραπεζούντας, 

εμφανίζεται από τον λόγιο ή οικιστική ανάπτυξη τής πόλης3. Έτσι, 
στο σημείο αυτό ξεκίνα ένα άκόμη περιγραφικό μέρος τής Έκφρά- 

σεως, που από τό τρίτο στεφάνι του τείχους και άπό τά κτίσματα 
για την ασφάλεια τής πόλης4 πέρνα στα προάστια, στους ελαιώνες, 

τά λιβάδια και τά. περιβόλια5. Μνημονεύεται ό μεγάλος αριθμός των 
τεχνιτών και τών προϊόντων τους, όπως και οι ξένοι άγρότες. Άπό 
τά πολυώροφα σπίτια τής πόλης ό Βησσαρίων βρίσκει την ευκαι¬ 

ρία νά περάσει σέ μία έξαιρετικά ένδιαφέρουσα περιγραφή του αύτο- 

κρατορικοΰ παλατιού στήν ακρόπολη, οπού περιγράφονται τά διάφο¬ 

ρα κτίρια, καθώς και οί ναοί6. 

Αξίζει νά σταθούμε γιά λίγο στήν περιγραφή τών έργων τέ¬ 

χνης που παρουσιάζει ό Βησσαρίων στο βασιλικό ανάκτορο τής Τρα- 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 60.3-5. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 185. 

2. Αύτόθι, 60.5-10. ΝΕ, σ. 185. Ή αιωνιότητα τής εξουσίας άνή- 

κει στήν αύτοκρατορική ιδεολογία. Βλ. σχετικά Η. Ηιιπ^ει*, ΡΐΌοΐΐηΐοη. Ε1- 

βηιβηΐε άβΓ όγζβηΐΐηίδοΗοη ΚβίδβΓκΙββ ίη άεη Ατβη^βη ύοΓ ΙΐΓίαυκΙβη, λΥΐβη 1964, 

σσ. 81-83. Πρβλ. Ί. Καραγιαννόπουλος, Τό Βυζαντινό Κράτος, τέταρτη 
έκδοση, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 287-292. Βλ. και Ο. Εβιηρδϊίΐίδ, Βεδδ3ποηδ 
Ζβυ§Ίΐΐδ ϋόεΓ (Ιεη Τίΐεΐ Μέγας Κομνηνός, Άρχεϊον Πόντου 30 (1970), 386- 

395. 

3. Αύτόθι, 60.11-19. ΝΕ, σ. 185. Γιά την οικιστική οργάνωση του χώ¬ 

ρου στη βυζαντινή Τραπεζούντα, βλ. Ε. Οοιιοϊπβ, Εβ οΐΙΙϋ Βίζ3ηΐίη3, Β.0Π13 

- Β3π 2003, σσ. 146-153 [στο έξης: Οοηοΐηβ, Ε» οϊΙϊη]. 
4. Αύτόθι, 60.20-61.35. ΝΕ, σσ. 185-187. Βλ. και Οοηοίηα, Εη οΐίΐΑ, 

σσ. 147-148. 

5. Αύτόθι, σσ. 62-63. ΝΕ, σσ. 187-188. Βλ. και Ε3Πιη6Γ3γ6Γ, Ιστο¬ 

ρία, σ. 283. Γιά τήν έγκωμιαζόμενη χλωρίδα, τους παραδείσους και τους λει¬ 

μώνες, βλ. Ο. Ν. (2οη3ΐ3ηί;ίηίάβ3, Βνζ3ηΙΐη6 Οβιχίεηδ 3η<1 ΗοΓίϊοιιΕιίΓε ίη ΐΗε 
ΕβΙε Βγζ3ηίΐηε Ρεπού, 1204-1453: ΤΙιε 8εειιΐ3Γ δουτοβδ, έν: Οατύβη-ΟυΙίιΐΓβ 
ίη Βγζ3η1ίυιη, έπιμ. Α. Εΐηίεννοού-Η. Μβ^υΪΓβ- 3. λΥοΙδΕΕε-ΒηΙιηβΗη, 

λνβδίιίη^ΐοη 13 Θ 2002, κυρίως σ. 92. 

6. Αύτόθι, 63.6 κέξ. ΝΕ, σσ. 188 κέξ. 

Ό λόγιος καί ό γενέθλιος τόπος 

πεζούντας1, ή μαρτυρία είναι πο/ώτιμη τόσο άπό τήν άποψη τών χρη- 

σίμων παρεχομένων πληροφοριών, όσο καί γιά τήν θαυμαστή ρητο¬ 

ρική δεινότητα που έπιδεικνύει στο έγκώμ,ιό του ό μεγάλος λόγιος. 

Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή, χρυσό, λευκό, αλλά καί πλήθος διακοσμη- 

τικών σχεδίων χρησιμοποιούνται γιά νά δηλώσουν τον ούρανό στο πα¬ 

λάτι2. Όπως άλλωστε όριζε ή πολιτική θεωρία τού Βυζαντίου, ή ο¬ 

ποία φαίνεται ότι είχε μεταφυτευθεϊ στήν αυτοκρατορία τής Τραπε¬ 

ζούντας, ή εγκόσμια τάξη οφείλε νά είναι απεικόνιση τής ουράνιας 
τάΙης.Έτσι έξηγεΐται ή πολύ ένδιαφέρουσα άπό τήν άποψη τής αύ- 

τοκρατορικής ιδεολογίας παράσταση μέ τους αύτοκράτορες τής Τρα¬ 

πεζούντας, ή οποία αποτελεί συμπλήρωμα τής άπεικόνισης του ου¬ 

ρανού: τά τε κύκλω και προς τοϊς τοίχοις αντοϊς γέγραπται μεν δ 
τών βασιλέων χορός όσοι τε τής ήμετέρας ήρξαν όσοις τε προγόνοις 
έχρήσαντο.3 Έάν προσπαθήσουμε νά άνασυστήσουμε αυτή τήν έν¬ 

διαφέρουσα παράσταση, θά πρέπει νά εικάσουμε τήν απεικόνιση σέ 
αυτήν τών Κομνηνών αύτοκρατόρων τής Κωνσταντινούπολης άπό τό 
1081 έως τό 1185, καί τών αύτοκρατόρων τής Τραπεζούντας άπό τό 
1204 έως τήν περίοδο που γράφει ό Βησσαρίων. Επομένως, μία τέ¬ 

τοια παράσταση θά πρέπει νά είχε περίπου 25 αύτοκρατορικές μορ¬ 

φές. Σέ ένα τέτοιο εγκώμιο δυναστείας, όπως τό εικαστικό σύνολο 
στο άνάκτορο τής Τραπεζούντας που περιγράφει πρόθυμα καί συστη¬ 

ματικά ό Βησσαρίων, δέν θά ήταν δυνατόν νά λείπουν καί παρα¬ 

στάσεις ήττημένων εχθρών τής πόλης καί τής αύτοκρατορίας, ώς 
άτράνταχτο στοιχείο τής κυριαρχίας τών ηγεμόνων τής Τραπεζούντας. 

Καί σέ αυτό τό έπίπεδο άκολουθουνται πιστά παλαιότατες παρα¬ 

καταθήκες. Όπως άναφέρει ό λόγιος: γέγραπται δε και εϊ τινα κίνδν- 

1. Βλ. καί Οοηοΐηβ, Ε3 οίίίϋ, σσ. 148-149. 

2. Βησσαρίων, ΑΠ, 64.2-11. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 189. 

3. Αύτόθι, 64.11-13. ΝΕ, σ. 189. Γιά τήν ύπαρξη άναλόγων παραστά¬ 

σεων στο Βυζάντιο άπό τον 12ο αιώνα, βλ. Τ. Παπα μαστό ράχης, Ένα ει¬ 

καστικό εγκώμιο του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου: οί έξοιτερικές τοιχογραφίες στο 

καθολικό τής μονής τής Μαυριώτισσας στήν Καστοριά, Δελτίον τής Χριστια¬ 

νικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 15 (1991), 222-235. Του ίδιου, Εικαστικές 

εκφάνσεις τής πολιτικής ιδεολογίας του Στεφάνου ϋιΐδαη σέ μνημεία τής έπο- 

χής του καί τά βυζαντινά πρότυπά τους, έν: Βυζάντιο καί Σερβία κατά τον ΙΔ' 

αιώνα, Αθήνα 1996, κυρίως σσ. 154-155. 
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νον ή πόλις ημών περιοτάντα διήνεγκε και όσοι κατ’ αυτής έπιόντες 
καθ' αυτών έγνοια αν έγχειρίσαντες1. 

Τδ τελευταίο μέρος της Διηγήσεως του κείμενου τονίζει, άκόμη 
μία φορά την αμυντική ετοιμότητα και την καλή στρατιωτική έκ- 

παίδευση των πολιτών, καθώς και το γεγονός δτι δύο ιδιαίτερα ισχυ¬ 

ρές έπιθέσεις έναντίον τής Τραπεζούντας είχε γίνει εφικτό να άπο- 

κρουσθοΰν μέ έπιτυχία2. Για τήν ταυτότητα των επιτιθεμένουν και 
των επιθέσεων έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις και αιτιολογημέ¬ 

νες προτάσεις3, τό ζήτημ,α όμως φαίνεται ότι παραμένει ανοικτό, 

Άπό οσα προαναφέρθηκαν, θεωρούμε ότι κατέστη σαφής ή αξία 
τού έργου άπό τήν άποψη τής παιδείας, τής λογιοσύνης, των συλλο¬ 

γικών ταυτοτήτων, άλλα και τών πολιτικών οραμάτων του Βησσα- 

ρίοινος. Ή έξεταζομένη Έκφρασις φέρει πλήθος ιδιαιτεροτήτων, ως 
προς τήν δομή, τήν διάρθρωση και τό περιεχόμενό της. Ή άσυνήθι- 

στα μεγάλη έκτασή της οφείλεται μόνο έν μέρει στις ιστορικές παρεκ¬ 

βάσεις, καθώς και τα γνήσια έκφραστικά μέρη είναι άναλυτικά και 
λεπτομερή. Αύτό ισχύει και για τό έγκώμιο τών Κομνηνών αύτο- 

κρατόρων, τό όποιο διαθέτει σημαντική ιδεολογική άξια. Ή μεγάλη 
έκταση τού έργου θά πρέπει νά άποκλείει τήν πιθανότητα αύτό να έκ- 

φωνήθηκε — τουλάχιστον στήν έκδοχή μέ τήν οποία έχει σήμερα σωθεί. 

Τό εγκωμιαστικό έργο τού Βησσαρίωνος για τήν Τραπεζούντα 
έχει έπηρεασθεΐ σέ σημαντικό βαθμό άπό τις έξελίξεις τής έποχής 
του, σύμφωνα μέ τις όποιες οί βυζαντινές πόλεις δέχονταν διαδοχικά 
τήν πολιορκία, τήν καταστροφή, ή και τήν κατάκτηση, άπό τους Ό- 

θωμανους Τούρκους. Τό 1422 ό Όθωμανός σουλτάνος Μουράτ Α' πο¬ 

λιόρκησε τήν Κωνσταντινούπολη και διατήρησε τον άποκλεισμό τής 

πόλης έπ'ι τρίμηνο, πριν τελικώς άποχωρήσει. Τό 1423 τά στρατεύ¬ 

ματα. του κατέστρεψαν τά οχυρωματικά έργα τής Κορίνθου, προ- 

ελαύνοντας και στήν νότια Πελοπόννησο. Τό ίδιο έτος οί Τούρκοι πο¬ 

λιόρκησαν τήν Θεσσαλονίκη καί ό δεσπότης της κάλεσε τους Βένε¬ 

τους νά τήν καταλάβουν, όπως καί έγινε. Επτά χρόνια μετά, τό 1430, 

ή Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται άπό τους Όθωμανούς4. 

1. Βησσαρίων, ΑΠ, 64.13-15. Βησσαρίων, ΝΕ, σ. 189. 

2. Αυτόθι, σσ. 67-69. ΝΕ, σσ. 192-194. 

3. Εδΐηρδϊάβδ, ΕοΒι-εΒε, σσ. 15-17. Βησσαρίων, ΝΕ, σσ. 202-204. 

4. Για τά γεγονότα βλ. Ο. ΟδίΓο^οΓδΓγ,Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 
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Σέ αύτό τό δραματικό ευρύτερα πολιτικό σκηνικό ή Τραπε¬ 

ζούντα, ή πατρίδα τού Βησσαρίωνος, γενέθλιος τόπος, τόπος κατα¬ 

γωγής τών πατέρων (μέ άναγωγή στήν άρχαία Αθήνα) καί τόπος εξ¬ 

ουσίας τών Κομνηνών αύτοκρατόρων (μέ άναγωγή στήν άκμάζουσα 
Κωνσταντινούπολη τού 11ου καί 12ου αιώνα), προβάλλεται ώς ένας 
τόπος ιδανικός- ώς μία άλλη Αθήνα καί μία άλλη Κωνσταντινούπολη 
στις άκτές του Πόντου1. Ό λόγιος φαίνεται ότι είχε ήδη άρχίσει τήν 
άναζήτηση γιά μία πόλη που θά μπορούσε νά διαδεχθεί τήν άπειλού- 

μενη Κωνσταντινούπολη σέ όλες τις λειτουργίες της — πολιτική, 

πολιτισμική καί ευρύτερα παιδευτική2. Ή πολιτική άντίληψη που έκ- 

φράζεται στο έγκώμιο τού Βησσαρίωνος γιά τήν Τραπεζούντα συγ¬ 

κροτεί τό πρώτο στάδιο αυτής τής άγωνιώδους προσωπικής πο¬ 

ρείας, που έμελλε νά τον φέρει στήν συνέχεια στον Μιστρά καί στήν 
Βενετία3. Ή πόλη τής Τραπεζούντας, πατρίδα τού λογίου, προβάλλε¬ 

ται στήν έξεταζομένη έγκωμιαστική εκφρασιν, ώς πόλη - διάδοχος 
τής Κωνσταντινούπολης σέ πολιτικό έπίπεδο· ένα οίονεί ((άλλο Βυ¬ 

ζάντιο». Ή διάσταση αυτή τής έκφράσεως τεκμηριώνει μία άγοινία 
διάρκειας τού λογίου γιά τό διαφαινόμενο τέλος τής βυζαντινής αύτο- 

τόμ. Γ', μετάφραση Ί. Παναγόπουλος, Αθήνα 1978, κυρίως σσ. 261-263. 

Ί. Καραγίαννόπουλος, Τό Βυζαντινό Κράτος, τέταρτη έκδοση, Θεσσαλο¬ 

νίκη 2001, σσ. 269-273. Δ. Ά. Ζακυθηνός, Τό Βυζάντιον άπό τού 1071 

μέχρι τού 1453, Άθήναι 1972, σσ. 190-193. 
1. Σχετικά μέ τις αντιλήψεις τού Βησσαρίωνος γιά τό ιδανικό κράτος, 

βλ. 1. ΗαΓΓίδ, 03πϋιΐίΐ1 Ββδδβποπ Άΐ\ά ίΗε Ιόεαΐ 8ΐ3ΐε, στο: Βει> Βείίχ3£ όβΓ 
%ζ3ηίίηΪ5ε1ιεη ΕεΙεΗιΐεη ζιιτ Β&βηΗίΒηάίδοΗβη Κεηίάδ^ηεε όβδ 14. ιιηά 15. ΙβΙιγ- 

Ηιιηόει-Ιδ, έπιμ. Ε. ΚοηδΙβηΐίηοιι, νει-ηε 2006, 90-98. 

2. Γιά τις μετέπειτα σχετικές αναζητήσεις, Ο Η. Μ3ΐΐεζου, «8611 ηιοΓε 

οπ ΐΗε ροΐΐΐΐεβΐ νίβννβ οί Βε5δ3Ποη», στό: ϋει· ΒεΐΐΓ3§; όεε ΒγζβηΐΐηΐδεΗβη Εε- 

ΙεΗΠεη ένθ’ άνοιτ., 99-105. Α. Ε. ΚεΙΙει-, Α Β^ηΙίηε βόπήτεΓ οί «λνβδίεπι» 

ΡΐΌ£Γβ55: Ε3Γ(1ΐη3ΐ Ββδδ&ήοη, ΟβιηΒΓκΙ^ε Ηίδίοπεαΐ .ΤοιιγπλΙ 11 (1955), 343-348. 

3. Λ. Μαυρομάτης, Ό καρδινάλιος Βησσαρίων καί ό εκσυγχρονισμός 
τής Πελοποννήσου, Σύμμεικτα 9, Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνοΰ, μέρος Β, επιμ. 

Ν. Γ. Μοσχονάς, Αθήνα 1994, 41-50.’Ό. Κατσιαρδή-Ηεηη§, Από τήν 
οθωμανική κατάκτηση ώς τήν έδραίωση τού νεοελληνικού κράτους, στο: Οι 
Έλληνες στη Διασπορά, 15ος-21ος αΐ., έπιμ. Ί. Κ. Χασιώτης, ’Ό. Κα- 

τσιαρδή-ΗεΓΐη§, Ε. Α. Αμπατζή, Βουλή τών Ελλήνων, Αθήνα 2006, κυ¬ 

ρίως σσ. 36-37, 49. 1. Μοηί353ηί, Βνζβηΐΐηε δεΙιοΒεδ ΐη Κβηβίδδβιιεε 11%: 

ΟβπϋηΜ Βεδδβήοη &ηά ΟΐίιβΓ Ειηΐ§Γβδ, ΑΜεεβίιοΙ 1995, σποράδην. 
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κρατορίας καί συνιστώ την αφετηρία της βιωματικής και διανοητι¬ 

κής του περιπλάνησης και αναζήτησης για τδ «Βυζάντιο μετά το 
Βυζάντιο», μέ επιδίωξη έναν συμβιβασμό των οραμάτων του, ή — 

ακριβέστερα — ένα όραμα συμβιβασμού. 

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ 
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΥ1 

Ό Εύτ. Τωμαδάκης είχε καταγράψει 466 ανεκδότους και έκδε- 

δομένους κανόνας Ιωσήφ του'Υμνογράφου2. 

Ό κατάλογος έκεΐνος έβασίσθη, όπως άναφέρει ό ίδιος, εις τα 
έντυπα λειτουργικά βιβλία καί άλλας μελετάς καί, κυρίους, εις έκατόν 
καί πλέον χειρογράφους κώδικας τής Ιίρυπτοφέρρης, του Βατικανού 
καί άλλων βιβλιοθηκών. "Οπως εκτιμούσε τότε, έπί τή βάσει των 
στοιχείων τά όποια διέθετε, ό κατάλογος αύτός δεν ήταν οριστικός 
καί διετύπωνε την άποψιν ότι «ή περαιτέρω έρευνα θά φέρη εις φως 

καί έτερα έργα του Ύμνογράφου»3. 

Όντως ή μετέπειτα έρευνα καί άλλων χειρογράφων άπεκάλυ- 

ψε καί άλλα έργα μέ τά όποια συμπληρώνεται καί εμπλουτίζεται 

ό έν λόγω κατάλογος. 

Εις την παρούσαν μελέτην καταγράφονται 90 νέοι άσματικοί 
κανόνες τους όποιους ένετόπισαν διάφοροι μελετηταί καί έκδόται 
ύμνογραφικών κειμένων άπό τό 1971 μέχρι σήμερον. Οί 63 έξ αυτών 
κατεγράφησαν άπό την Έλ. Παπαηλιοπούλου - Φωτοπούλου4, 6 απο 
την Α. Αηπ&ΐΐ5, 3 άπό τον Δημοσθένην Στρατηγόπουλον6 εις άπό 

τον Οιγ. Ηαηηίοΐί7 καί είς, ό τελευταίος του παρόντος καταλόγου, 

1. Ή παρούσα μελέτη έξεπονήθη είς τό μεταπτυχιακόν σεμινάριον 

Βυζαντινής Τμνογραφίας τοΰ καθηγητοϋ Εύτ. Τωμαδάκη. 

2. Εύτ. Τωμαδάκη, Ιωσήφ ό Ύμνογράφος. Βίος καί έργον, Άθήναι 

1971, σσ. 107 - 203. 

3. Αύτόθι, σ. 92. 
4. Έλ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, Ταμεϊον άνεκδότων βυζαν¬ 

τινών ασματικών κανόνων, Άθήναι 1996. 

5. Αη^βΙαΑπηίΐΙί, Οϊιΐδερρβ Ιηηο^Γβίο ηβ§1ΐ Αηοΐβοΐα Ηγιηπΐεα 0Γ»εεΕ, 

Δίπτνχα, Δ' (Ώιδή. Αφιέρωμα είς Οΐιΐδβρρε δεΕί’ό), Άθήναι 1986-87, σσ. 147- 

148 (είς τό έξής ΑγπιεΗ). 
6. Δημοσθένης Στρατηγόπουλος,Έντυπες άκολουθίες αγίων (Συλ¬ 

λογή Ντόρις Παπαστράτου), Αθήνα 2007. 

7. ΟΙιγ. Ηβηηΐεΐί, δίικίΐεη ζυ <ίεη ^ΐ'ΐεεΗϊδοΗεη υηά δΗνΐδοΗεη Ιϊΐυτ^ίδοΙιεη 
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άπδ τδ Ώρολόγιον. Τους υπολοίπους 18 κανόνας κατέγραψα βάσει, 

των δελτίων τα όποια έθεσεν εις την διάθεσίν μου ό Ευτύχιος Τω- 

μαδάκης, παραπέμπω δέ είς άρθρον του δημοσιευόμενον εις τδν πα¬ 

ρόντα τόμον. Οί 63 κανόνες, τους οποίους κατέγραψεν ή Έλ. Παπα- 

ηλιοπούλου -Φωτοπούλου, ή σαν και παραμένουν είσέτι κατά τδ πλεΐ- 

στον άνέκδοτοι. Ή ιδία έρευνήτρια κατέγραψε τους κώδικας είς τους 
οποίους διαστίζονται οί κανόνες αυτοί. Διά λόγους οικονομίας χώρου 
δεν καταγράφονται οί κώδικες είς την παρούσαν μελέτην. 

Ή Α. Ατπι&ΐί, ή οποία, όπως είναι γνωστόν, έπεμελήθη τού XIII 

τόμου (Ιηΐΐΐα 61 Ιικϋοββ) των Α(η3ΐβοΐ3) Η(γιηιιΐθ3) Ο(γ3603), κατέγρα¬ 

ψε έξ νέους κανόνας Ιωσήφ του 'Τμνογράφου οί όποιοι έδημοσιεύ- 

θησαν είς τόμ.ους των ΑΗΟ, κυκλοφορηθέντας πρδ τού 1971, έτους 
έκδόσεως τής μονογραφίας τού Τωμαδάκη περί του Ιωσήφ τοΰ'Υ- 

μνογράφου. 

Όμως ή Αιτηαΐΐ είς την μελέτην της άναφέρεται καί είς άλ¬ 

λους έπτά1 άσματικους κανόνας, οί όποιοι έχουν δημοσιευθή είς τά 
ΑΗΟ καί, κατά την έκτίμησιν τής ιδίας, άλλά καί των έκδοτων, μέ 
άμφιβολίαν θά ήμποροΰσαν νά άποδοθοΰν είς τδν Ιωσήφ τδν Ύμνο- 

γράφον, επειδή μόνη ή απλή άναγραφή του ονόματος «Ιωσήφ» είς 
τήν ωαν των χειρογράφων δεν είναι έπαρκής άπόδειξις τής πατρό- 

τητός των. Περί των έπτά αύτών κανόνων έπισημαίνεται ότι καί ό 
Εύτ. Τωμαδάκης, δεν περιέλαβε αύτους ( όσους έξ αύτών βεβαίως εί¬ 

χε ύπ’ όψιν του τότε) είς τδν κατάλογόν του, επειδή δεν διαθέτουν 
τά βασικά γνωρίσματα των κανόνων Ιωσήφ τού Ύμνογράφου2. 

Οί νέοι κανόνες κατά μήνα είναι οί έξής: 

ΗαηοΙδοΗπίΐβη Οεγ ΟδίβιτβίοΗίδοΙιβη Ν3ΐϊοπ3ΙΒΐΗΙϊοίΙιβΕ, \ν>εη 1972 (Βνζ3ηΐΐιΐ3 

νΐΓκΙοδοηβηδία, Β&ηά VI), σσ. 81-85. 

1. ΑγιήηΙϊ, σ. 144. [Οί κανόνες αυτοί είναι άφιερο^μένοι είς τδν άγ. 

Έπίμαχον (31 Όκτ., ΑΗΟ II, 352-359), είς τδν άγ. Πρωτομάρτυρα Στέφανον 
(27 Δεκ., ΑΗΟ IV, 663-675), είς τά Προεόρτια των Θεοφάνιων (3Ίαν., ΑΗΟ 
V, 69-75), είς τδν άγ. Αλέξανδρον Πύδνης (14 Μαρτ., ΑΗΟ VII, 158-167), είς 
τδν άγ. Αλέξανδρον (13 Μαΐου, ΑΗΟ IX, 158-167), είς τδν άγ. Όνούφριον (12 

Ίουν., ΑΗΟ X, 36-49) καί είς τους άγ. Ασκληπιάδην καί Διομήδην (7 Ίουλ., 

ΑΗΟ XI, 138-145)]. 

2. Πρβλ. Εύτ. Τωμαδάκη, Ιωσήφ όΎμνογράφος. Βίος καί έργον, Ά- 

θήναι 1971, σσ. 89-90. 
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Α'. ΕΚ ΤΩΝ ΜΗΝΑΙΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

1. Τή Γ' Σεπτ. Μνήμη τής άγιας μάρτυρας Βασιλίσσης. 

Ό κανών, ού ή άκροστιχίς· 

Βά <σ>ις πέψνκας, Βασίλισσα, παρθένων. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ασμα άναπέμψωμεν λαοί. 

Άρχ.: Βάσει αρετών περιφανώς τάς βάσεις σου έρείσασα1. 

2. Τή Ε' Σεπτ. Τοΰ αγίου μάρτυρος Ωκεανού καί τών 
συν αύτώ. 

Ό κανών, ού ή άκροστιχίς· 
Τών σών αθλητών, Χριστέ, μέλπω το κλέος. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη τήν ατομον έτεμε. 

Άρχ.: Ταΐς ούρανίαις συνόντες δυνάμεσι2. 

3. Τή Κ' Σεπτ. Τών αγίων μαρτύρων Εύσταθίου καί Θεο¬ 

πίστης καί τών τέκνων. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

Θείοις άθληταΐς τονσδε τους νμνονς πλέκω. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Τώ δδηγήσαντι πάλαι. 

Άρχ.: Θεοπρεπώς άθροισθέντες έν τή σεπτή σήμερον3. 

4. Τή ΚΕ' Σεπτ. Μνήμη τής άγιας μάρτυρος’Ίας. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 
Τόν σε μέλπω, μάρτυς, ευώδες πόθω. Ίοοσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας ώσεϊ ξηράν. 

Άρχ.: Ίλύος με ρΰσαι άμαρτιών/ καί τής δυσωδίας τών 

σπιλούντων με4. 

5. Τή ΚΗ' Σεπτ. Μνήμη τών άγιων μαρτύρων τών Καλυ- 

τηνών. 
Έτερος κανών είς τους Καλυτηνους μάρτυρας, ού ή άκρο¬ 

στιχίς· 

1. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 33 , άρ. 7. 

2. Αυτόθι, σ. 37, άρ. 26. 

3. Αυτόθι, σ. 47, άρ. 61. 

4. Αύτόθι, σ. 50, άρ. 72. 
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Τετρακτνν υμνώ μαρτυρούν στεφηφόρων. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγραν διοδενσας ώσεϊ ξηράν. 

’Άρχ.: Τον θειον άγω να πανευκλεώς, μ.άρτυρες Κυρίου1. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

6. Τη Η' Όκτ. Του αγίου ίερομάρτυρος Άρτεμίωνος. 

Κάνουν, ού ή άκροστιχίς εις την θ' ωδήν Ιίυσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Τω δδηγήσαντι πάλαι. 

Άρχ.: Περιχαρώς έν τή μνήμη του ιερού μάρτυρος2. 

7. 

8. 

Τή Γ Όκτ. Μνήμη του αγίου πατρός Βασιανοΰ. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

Βάσις πέφνκας των καλών όλων, πάτερ. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Έν βυθώ κατέστρωσε ποτέ. 

Άρχ.: Βασιλείαν την έν ούρανω, μάκαρ, έπόθησας3. 

Τή ΙΔ'Όκτ. Μνήμη των αγίων μαρτύρων Ναζαρίου, Γερ 

βασίου Προτασίου και Κελσίου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

<-> ονς <πλ>έκω. Έ<γ>ώ δ ϊωσ<ή>φ. 

Ήχος πλ. δ'. < > 

Κανών άκέφαλος. Άρχ.: ]σίω τω θείω στερρώς έναθλή 

σαντες4. 

9. Τή ΙΕ' Όκτ. Μνήμη των αγίων Σαρβήλου και Βαβίας. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

Σάρβηλον υμνώ και Βαβίαν εύστόχως. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιούς. 

Άρχ.: Συνών ταΐς νοηταΐς5. 

10. Τή ΙΖ' Όκτ. Μνήμη του άγιου ίερομάρτυρος Πάππου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

1. Αυτόθι, σ. 52, άρ. 82. 

2. Αυτόθι, σ. 56-57, άρ. 99. 

3. Αυτόθι, σ. 57, άρ. 103. 

4. Αυτόθι, σ. 59, άρ. 108. 

5. Αυτόθι, σ. 59, άρ. 111. 
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Χαί<ρ>αΚν κρο>τώ σ<ο>υ τους <κ>ρότο<ν>ς, 
μάκαρ Π<ζά'>ππε. Εγώ δ ΐωσ<ζήζ>φ. 

Ήχος πλ. δ'. Αι.σμα άναπέμψωμεν, λαοί. 

Άρχ.: Χαίρουν έν ύψίστοις τω Θεω παρεστηκώς, μα¬ 

κάριε1. 

11. Τή ΚΣΤ' Όκτ. Μνήμη του άγιου μεγαλομάρτυρος Δη- 

μητρίου του Μυροβλύτου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

Δημητρίω νυν πρώτον ύμνον εισφέρω. Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Σοϋ ή τροπαιοϋχος δεξιά. 

Άρχ.: Δοξάσας τοΐς μέλεσι τοΐς σοΐς2. 

12. Τή αυτή ήμερα. Μνήμη του αγίου μεγαλομάρτυρος Δη- 

μητρίου του Μυροβλύτου. 

Κανών έτερος, ού ή άκροστιχίς* 

Την <έ>βδόμην σοι προσφέρω λιτήν, μάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη. 

Άρχ.: Τίμιος ώσπερ λίθος3. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

13. Τή Δ' Νοεμ. Μνήμη του άγιου μάρτυρος Πορφυρίου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

Τδ πορφνρίζον μαρτύρων άνθος σέβω. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Άισομαί σοι, Κύριε, δ Θεός μου. 

Άρχ.: Ταΐς θείαις του πνεύματος φωτοχυσίαις καταυγα- 

ζόμενος άεί4. 

14. Τή Ε' Νοεμ. Μνήμη του άγιου μάρτυρος Αντωνίου. 
Κανών, ού ή άκροστιχίς* 

1. Αυτόθι, σ. 60, άρ. 112. 

2. Αύτόθι, σ. 68, άρ. 141. 

3. Αύτόθι, σ. 72, άρ. 154. Ό κανών, τον όποιον ή Παπαηλιοπουλου - Φω- 

τοπούλου καταγράφει ώς άνέκδοτον, εΐχεν έκδοθή έλλιπώς κατά δύο τροπά¬ 

ρια επί τή βάσει του κώδ. 637 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος: Φ. Άγγε- 

λάτος, Κανόνες άνέκδοτοι εις τον άγιον Δημήτριον, Βυζαντινά 132 (Δώρημα 
στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο), Θεσσαλονίκη, 1985, σσ. 1382-1389. 

4. Αύτόθι, σ. 78, άρ. 174. 
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’Άθλονς γεραίρω τοϋ σοφον Αντωνίου. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη τήν ατομον έτεμε. 

Άρχ.: Αίγλη τη θεία αεί λαμπρυνόμενος1. 

15. Τη Η' Νοεμ. Σύναξις του αρχιστρατήγου Μιχαήλ. 

Κανών φέρουν άκροστιχίδα· 

Γενοϋ, μέγιστε Μιχαήλ μοι προστάτης. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. α'.'Ίππον και αναβάτην. 

Άρχ.: Γλώσσαν προς ικεσίαν / τήν σήν κινήσαι τολμώ2. 

16. Τη αύτή ημέρα. Μνήμη του Ταξιάρχου Μιχαήλ. 

Έτερος κανών, ού ή άκροστιχις εις τήν θ' ωδήν* Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς εν ήπείρω πεζεύσας. 

’Άρχ.: Ώς παρεστώς τώ άστέκτω / και φοβερώ3. 

17. Τη αύτή ημέρα, κανών έτερος εις τον άρχιστράτηγον Μι¬ 

χαήλ, ού ή άκροστιχις* 

Αρχιστράτηγε, τήν εμήν ευχήν δέχον. Ιωσήφ. 

Ήχος βαρύς. Νενσει σου προς γεώδη. 

’Άρχ.: Άρχοντα τών αγγέλων σέ ό προάναρχος4. 

18. Τη αύτή ημέρα, κανών έτερος εις τον μέγαν ταξιάρχην 
Μιχαήλ παρακλητικός επί παρατάξει πολέμου, ού ή άκρο- 

στιχίς* 

Αρχιστράτηγε, συμμάχει σοϊς οικέταις. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδεύσας ώσει ξηρόν. 

Άρχ.: Αυλών αγγέλων ταξιαρχών5. 

19. Τή αύτή ημέρα. Μνήμη του Ταξιάρχου Μιχαήλ. 

Κανών έτερος, ού ή άκροστιχις εις τήν θ' ωδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Σταύρον χαράξας Μωσής. 

Άρχ.: Τώ θρόνω τώ φοβερώ τής άστέκτου δόξης6. 

20. Τή ΙΑ' Νοεμ. Μνήμη του άγιου μάρτυρος Χριστόφορου. 

1. Αυτόθι, σ. 79, άρ. 177. 

2. Αύτόθι, σ. 84, άρ. 193. 

3. Αύτόθι, σ. 85, άρ. 200. 

4. Αύτόθι, σ. 86, άρ. 202. 

5. Αύτόθι, σ. 91, άρ. 205. 

6. Αύτόθι, σ. 87, άρ. 207. 
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Κανών, ού ή άκροστιχις* 

Ύμν<ο>ις φο<ρ>οϋντ<α> Χρισ<τ>δν μάρτυρα στέφω. 

Ί<ωσήφ>. 

Ήχος α'. Σου ή τροπαιοϋχος δεξιά- 

ΆρχΤΎμνοις εύφημήσαι τήν σεπτήν1. 

21. Τή ΙΔ' Νοεμ. Μνήμη τού άγιου άποστόλου Φιλίππου. 

Κανών, ού ή άκροστιχις* 

Σοϊς <οίκέ>ταις, Φίλιππε, σήν σκέπην δίδου. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Εν βυθώ κατέστρωσε ποτέ. 

Άρχ.: Στεφανώσας κάλλει σε Χριστός2. 

22. Τή ΙΕ' Νοεμ. Μνήμη τών αγίων ομολογητών Γουρία, 

Σαμωνά και Άββίβου. 

Κανών, ού ή άκροστιχις* 

Υμνώ Σαμωνάν, Άββιβον και Γουρίαν. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην φαραώ έβύθισε. 

Άρχ.: Τμνολογίαις ιεραΐς τιμήσωμεν3. 

23. Τή ΙΘ' Νοεμ. Μνήμη του αγίου μαρτύρου Δασίου. 

Κανών, ού ή άκροστιχις* 

Μέλπω, μάκαρ, σοϋ τους αγώνας έμφρόνως. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Δεϋτε, λαοί. 

Άρχ.: Μετά πασών / τών ούρανίων δυνάμεων4. 

24. Τή ΚΑ' Νοεμ. Ή Είσοδος τής ύπεραγίας Δεσποίνης ημών 
Θεοτόκου, ότε προσηνέχθη εν τώ ναώ τριετίζουσα υπό 

τών αύτής γονέων. 

Κανών, ού ή άκροστιχις κατ’ άλφάβητον, Α-Ω. Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Χρίστος γεννάτεα δοξάσατε. 

Άρχ.: Άγάλλου γή καί ούράνια,/ προφήται θεηγόροι σκιρ- 

τήσατε. (μετά β' ωδής)5. 

25. Τή ΚΓ' Νοεμ. Μνήμη τού αγίου Ίερομάρτυρος Σισινίου. 

1. Αύτόθι, σ. 91, άρ. 224. 

2. Αύτόθι, σ. 94, άρ. 235. 

3. Αύτόθι, σ. 95, άρ. 237. 

4. Αύτόθι, σ. 97, άρ. 246. 

5. Αύτόθι, σ. 100, άρ. 259. 
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Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

Τω θαυματουργώ προσλαλώ Σισσινίω. Ό Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς εν ήπείρω πεζενσας δ Ισραήλ 
’Άρχ.: Του σταυρωθέντος Δεσπότου ιχνηλατών1. 
(μετά β' ωδής) 

26. Τη ΚΕ' Νοεμ. Μνήμη του έν άγίοις πατρός ημών Πέτρου 
Αλεξάνδρειάς. 

Κανών, ου ή άκροστιχίς εις την θ' ωδήν· <Ίω>σήφ. 

Ηχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας ώσεϊ 'ξηράν. 

’ΆρΧ·: Την κλήσιν καί ζήλον πεπλουτηκώς2. 

27. Τή Λ' Νοεμ. Μνήμη του αγίου αποστόλου Άνδρέου, του 
Προ^τοκλήτου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

Τω πρωτοκλήτφ δεύτερον πλέκω μέλος. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Έν βνθώ κατέστρωσε ποτέ. 

Άρχ.: Τω φωτί τω θείω παρεστώς3. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

28. Τή I Δεκ. Μεθεόρτια τής Συλλήψεως τής Θεοτόκου. 

Κανών, ου ή άκροστιχίς εις την θ' ωδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς εν ήπείρω πεζενσας ό Ισραήλ. 

Άρχ.: Ιωακείμ τε καί Άννης ή προσευχή4. 

29. Γή ΓΔ' Δεκ. Γών άγιων μαρτύρων Θύρσου, Λεκκίου καί 
τών συν αύτοΐς, άγ. Καλλινίκου καί Φιλήμονος. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

Τους <σ>ους <έ>παινώ, παμΚ.μ'μάκαρ, μάκρους πόνους. 
Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Ώιδήν επινίκιον 

Άρχ.; Τα άθλα, τά στίγματα, τάς άριστείας5. 

1. Αύτόθι, σ. 103, άρ. 265. 

2. Αύτόθι, σ. 105, άρ. 275. 

3. ΑγιήηΙι, σ. 147. Δεν καταγράφεται άλλος κανών Ιωσήφ προς τιμήν 
του άγ. Ανδρέου. 

4. Παπαηλιοπούλου- Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 122, άρ. 337. 
5. Αύτόθι, σ. 125, άρ. 350. 
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30. Τή ΙΖ' Δεκ. Μνήμη τών αγίων Ευσταθίου, Άνατολίου καί 
Θεσπεσίου. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς- 

Τριών α<έδ'>ελφών γ<ν>ησί<ο^ν άθ?<.<ο'>υς σβ</?>ω. 

1<ω>σήφ. 

Ήχος. πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζενσας. 

’Άρχ.: Ταΐς φανωτάταις λαμπάσι του παντουργοΰ1. 

31. Τή ΚΓ' Δεκ. Μνήμη τών άγιων Δέκα έν Κρήτη μαρ¬ 

τύρων. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 
Πανενκλ,εές σύστημα τιμώ μαρτυρούν. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αισμο. άναπέμφοιμεν, λαοί. 

Άρχ.: Πίστει συνελθόντες οί πιστοί2. 

32. Τή ΛΑ' Δεκ. Μεθεόρτια τής του Χριστού Γεννήσεοις. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς εις τάς ώδάς (α'- η')- Α-Ω, εις δέ 
την θ' ωδήν ωη (= <Ί> ω <σ> ή <φ>; 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζενσας. 

Άρχ.: Άστρον άνέτειλεν πάλαι/ έξ Ιακώβ Ιησούς ό Κύ¬ 

ριος3. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

33. Τή Κ' Ίαν. Μνήμη τής άγιας μάρτυρος Αγνής. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα· 

Αγνήν έπαινώ μάρτυρα στεφηφόρον. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αισωμεν τω Κνρίω. 

Άρχ.: Άνθρακι θείου πόθου ή καθαρότατη σου διάνοια4. 

34. Τή ΚΔ' Ίαν. Μνήμη τού άγιου μάρτυρος Βαβύλα τού έν 
τώ’Έννε τής Σικελίας καί τών συν αύτώ άγιων μαρτύρων 
Τιμοθέου καί Αγαπίου, τών μαθητών αυτού. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς· 

1. Αύτόθι, σ. 128, άρ. 359. 

2. Αύτόθι, σ. 131, άρ. 370. 

3. Αύτόθι, σ. 138, άρ. 396. 

4. Αύτόθι, σ. 156, άρ. 457. 
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Βα<βν<)\α<ν> ιΚμ>νω συν <κ>αλή <ξ>ννοΚρ>ίδ<ι>. 

Ό 1ωσ<η> φ. 

Ήχος δ'. Δεϋτε λαοί 
Άρχ.: Βίον λαμπρόν1. 

35. Τη ΚΘ' Ίαν. Ανακομιδή των λειψάνων αγίου Ιγνατίου, 

του Θεοφόρου. 

Κανών, ου ή άκροστιχίς- 

Θεόν σε μέλπω μάρτυρα στεφηφόρον. Έγώ Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Ό πατάξας Αίγυπτον. 

Άρχ.: Θεϊκαΐς λαμπρότησιν2. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

36. Τή Β' Φεβρ. Ή Υπαπαντή του Κυρίου ήμών Ίησοΰ Χρί¬ 

στου. 

Ό κανών, ού ή άκροστιχίς- 

Χριστόν <ό> πρέσβυς ώλέναις έδέξατο. Ώδή Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Χριστός γεννάται. 

Άρχ.: Χριστός σαρκι πεφανέρωται3. 

37. Τή Η' Φεβρ. Του αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του 
Στρατηλάτου. 

Κανών φέρουν ακροστιχίδα· 

Τους σους αγώνας, μαρτύρων κλέος, σέβω. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Ό πατάξας Αίγυπτον. 

Άρχ.: Γόν κλεινόν Θεόδωρον, /των άθλητών τό καύχη¬ 

μα4. 

38. Τή ΙΒ' Φεβρ. Μνήμη των αγίων μαρτύρων των εν Νικο¬ 

μήδεια άναιρεθέντων. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα· 

Πληθνν γεραίρω καλλινίκων μαρτυρούν. Ιωσήφ. 

1. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 157, άρ. 461. 
2. Απιΐίΐΐί, σ. 148. 

3. Δ. Στρατηγόπουλος, ένθ’άνωτ., σ. 360. 

4. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 164, άρ. 484 και 
ΑππβΙι σ. 147, σημ. 1 (τον κανόνα είχε καταγράψει έκ του δίη3ΪΙ. §τ. 602 ό 
Τωμαδάκης εις ΑΗΟ VI, σ. 45, σημ. 1). 
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Ήχος δ'. Αισομαί σοι, Κύριε ό Θεός μου. 

Άρχ.: Πληθυς πολυάριθμε των μαρτύρων1. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

39. Τή Θ' Μαρτ. Των αγίων μ' μαρτύρων των έν Σεβαστεία 
τής Μικράς Αρμενίας μ.αρτυρησάντων. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα- 

ΓΕκτην προσανδώ μάρτυσι μελωδίαν. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ό αισθητός φαραώ. 

Άρχ.: Έν ούρανίαις σκηναϊς άναπαυσάμενοι2. 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

40. Τή Α' Άπρ. Μνήμη του οσίου πατρός ήμών Ευθυμίου. 
Κανών φέρων ακροστιχίδα· 

Μέλπω, πάτερ, σου τον βίον νυν ενθνμως. <Έ>γώ Ίοισήφ. 

Ήχος β'. Έν βνθω κατέστρωσε ποτέ. 

Άρχ.: Μακαρίως, πάτερ, έπι γης συ πολιτευσάμενος3. 

41. Τή Γ' Άπρ. Μνήμη τής αγίας παρθενομάρτυρος Θεο¬ 

δοσίας, τής έν Καισαρεία. 

Κάνουν φέρων ακροστιχίδα· 

Θεοϋ δόσις πέφυκας, μάρτυς παρθένε. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιούς. 

Άρχ.: Θεώ τώ άγαθώ απαλών έξ ονύχων4. 

42. Τή ΙΓ' Άπρ. Μνήμη τής αγίας μάρτυρος Θερβους και τής 
άδελφής αυτής και τής παιδίσκης αυτών <έν Περσίδι>. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα· 

Τρισιν προσάξω μάρτυσιν μελωδίαν. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Αισομαί σοι, Κύριε δ Θεός μου. 

Άρχ.: Τον θειον αγώνα άνδρειοφρόνο^ς5. 

1. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 165, άρ. 490. 

2. Αύτόθι, σ. 175, άρ. 525. 

3. Αύτόθι, σ. 185, άρ. 556. 

4. Αύτόθι, σ. 185, άρ. 557. 

5. Αύτόθι, σ. 188, άρ. 565. 
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43. Τη ΚΑ' Απριλίου. Των άγίων μαρτύρων Δωρήτου καί 
Δωροπιανοΰ. 

Ό κανών, ού ή άκροστιχίς- 

ΆΘ?,<ο>νς γεραί<ρ>ειν μαρτν<ρ>ων κλ<έ>ο<ς> μέγα. 
Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Τω την άβατον. 

Άρχ.: Αγαλλόμενοι | τω του Κυρίου Βήματι1. 

ΜΑΪΟΣ 

44. Τη Β' Μαΐου. Ή ανακομιδή των λειψάνων του αγίου Α¬ 

θανασίου Αλεξάνδρειάς. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα εις την θ' ωδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ύγράν διοδενσας. 

Άρχ.: Ό γνήσιος φίλος του λυτρωτοΰ2. 

45. Τη ΙΑ' Μαΐου. Μνήμη του άγιου ίερομάρτυρος Μωκίου. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα εις την θ' φδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Τω δδηγήσαντι πάλαι. 

’Αρχ.: Τη φωτοφόρω ημέρα του ίερομάρτυρος3. 

46. Τη ΙΕ' Μαΐου. Μνήμη του αγίου πατρδς ημών Άχιλλίου, 

αρχιεπισκόπου Λαρίσης του θαυματουργού. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα- 

Άχιλλίον με ταΙς λιταϊς, σώτερ, σκέπε. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην φαραώ έβνθισε. 

Άρχ.: Ανατολή των αρετών γενόμενος4. 

47. Τη ΚΔ' Μαΐου. Μνήμη τών άγίων μαρτυρούν Μελετίου, 

Στεφάνου, Ίωάννου καί τών συν αύτοΐς. 

Κανά>ν, ού ή άκροστιχίς· 

Σύστημα σ<ε>πτών μαρτύρων επαινέσω. Ιωσήφ. 

2. ΟίΐΓ. Ηδηηΐοΐί., ένθ’άνωτ., σσ. 81-85. 

3. Δ. Στρατηγόπουλος, ένθ’άνωτ., σ. 5. 

4. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 199, άρ. 603. 

5. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνοκτ., σ. 200, άρ. 606. Βλ. 

και Δ. Στρατηγοπουλος, ενθ ανωτ., σ. 35, οπού άναφέρεται ό κανών έκδε- 
δομένος εις φυλλάδα του 1896. 
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Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην φαροτο έβνθισε. 

Άρχ.: Στρατός ύμνείσθω άθλητών θεόλεκτος1. 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

48. Τή Κ'Ίουν. Μνήμη του άγιου μάρτυρος Όρεντίου καί τών 
συν αύτώ εξ αύταδέλφων αυτού. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς- 

Έπτάδα τιμώ μαρτύρων δμαιμόνων. Έγώ Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην φαραώ έβνθισε. 

Άρχ.: Έν εξ ήμέραις, παντουργέ, τήν σύμπασαν2. 

49. Τή ΚΓ'Ίουν. Προεόρτια τού γενεσίου τού Τιμίου Προδρό¬ 

μου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου. 

Κανών, φέρων άκροστιχίδα εις τήν θ' ωδήν Ίοοσήφ. 

Ήχος δ'. Άρματα φαραώ*. 

Άρχ.: Σήμερον ή φωνή. 

50. Τή ΚΕ'Ίουν. Μνήμη τής άγιας μ,άρτυρος Φεβρωνίας. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα· 

Φως μοι παράσχον σαΐς λιταϊς, Φεβρωνία. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Δεντε λαοί. 

Άρχ.: Φοκτιστικαΐς τού Θείου Πνεύματος χάρισιν4. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 

51. Τή Α'Ίουλ. Τών άγίων Κοσμά καί Δαμιανού, τών Αναρ¬ 

γύρων. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς- 

Άναργνροις δέησις αντη δεύτερα. Ίοοσήφ. 

Ήχος β'. Δεύτε λαο'ι. ασωμεν άσμα Χριστώ τω Θεώ. 

Άρχ.: Αίγλη Θεού5. 

1. Παπαηλιοπούλου-Φο^τοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 205, άρ. 622. 

2. Αυτόθι, σ. 222, άρ. 681. 

3. Αυτόθι, σ. 224, άρ. 686. 

4. Αυτόθι, σ. 226, άρ. 696. 

5. Αηηδίΐ, σ. 148. 
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52. Τη αύτη ήμερα, έτερος κανών εις τους αγίους Κοσμάν 
και Δαμιανόν, φέρων ακροστιχίδα· 

Ωίδη τετάρτη τοϊς άν άργυρο ις πρέπει. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης το έρνθραΐον πέλαγος. 

Άρχ.: Ώς φέγγει τω άνεσπέρω, άγιοι1. 

53. Τη ΙΑ' Ίουλ. Μνήμη τής άγιας μεγαλομάρτυρος Ευφη¬ 
μίας. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα είς τήν θ' ωδήν· Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην φαραώ έβύθισε. 

ΆΡΧ·; Ταΐς καθαραϊς μαρμαρυγαΐς του πνεύματος2. 

54. Τή ΙΔ' Ίουλ. Μνήμη του οσίου Όνησίμου. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα· 

Μέ<λ>πω, μ<ά>καρ, σ<ο>ϋ τον <β>ίον <τ>6ν φωσφό- 
(Κο>ν. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Αισομαί σοι, Κύριε 6 Θεός μου. 

Άρχ.: Μέλποντα τον βίον σου τον φώσφορον3. 

55. Γή ΙΕ'Ίουλ. Μνήμη του άγιου μάρτυρος Άβουδίμου. 

Κανούν, ού ή άκροστιχίς· 

Άβ<ο>υ<δίμο>υ <μ>έλψο<ι>μι τ<ο>ύς Θ<ε>ίου<ς> 
πόν<ο>νς. ΊαΚσή>φ. 

Ηχος δ. Αισο)μεν ωδήν επινίκιον. 

Άρχ.: Αίγλη φωτιζόμενος, ένδοξε4. 

56. Τή ΙΗ' Ίουλ. Μνήμη του άγιου ίερομάρτυρος Υακίνθου, 
επισκόπου Άμάστριδος. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα· 

Άμ<ά>σ<τριδ>ος <τ>όν θ<ερ>μόν <ν>μνώ <π>ρο<σ>τά- 
τη<έν>. Ό ΙαΚσή>φ. 

1. Αγιώβϊι, σ. 148. 

2. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 242, άρ. 744. Περί 
του κανόνος αύτου^ παρέχει πληροφορίας τινάς ό Τωμαδάκης, Ιωσήφ... σσ. 

175 176, σημ. 4, άλλα ελλείψει άλλων στοιχείων δεν τον είχε συμπεριλάβει 
εις τον ύπ’ αύτοΰ καταρτισθέντα κατάλογον. 

3. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 245 άρ. 757. 
4. Αύτόθι, σ. 245, άρ. 758. 

Προσθήκαι είς τον κατάλογον των έργων του Ιωσήφ του Ύμνογράφου 295 

Ήχος δ'. Ό πατάς ας Αίγυπτον. 

Άρχ.: Αληθή σε μάρτυρα1. 

Τή Κ' Ίουλ. Του προφήτου Ήλία. 

Κανών, ού ή άκροστιχίς- 

Ύμνεϊν σε Χριστός προσθέτοο χάριν, μάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ως εν ήπείρω πεζεύσας. 

Άρχ.: Ταΐς φωτοβόλοις άκτΐσι2. 

Τή ΚΔ' Ίουλ. Μνήμη τής άγιας μεγαλομάρτυρος Χρι- 

στίνης. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα είς τήν θ' ωδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αισωμεν τω Κυρία). 

Άρχ.: Άιδειν προηρημένω, Λόγε τού Θεού3. 

Τή Κζ' Ίουλ. Τής άγιας όσιοπαρθενομάρτυρος Παρα¬ 

σκευής. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα είς τήν θ' ωδήν Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας δ Ισραήλ. 

Άρχ.: Ταϊς εύπροσδέκτοις πρεσβείαις, Παρασκευή4. 

Τή Κς' Ίουλ. Μνήμη άγιου μάρτυρος Σάκτου, Ματού- 

ρου, Άττάλου, Ποθινου καί Βλανδίνας. 

Κάνουν φέρων ακροστιχίδα· 

Θε<ί>ους έπαινε<ΐ>ν μά<ρ>τυρας κλέος μέγα. Ίο)σ<έη>φ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας. 

Άρχ.: Θεογνωσίαις άστέρες5. 

Τή ΚΗ' Ίουλ. Μνήμη του άγιου μεγαλομάρτυρος Ακα¬ 

κίου, του είς Σύναδα κειμένου. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα· 

Τ<ο>ύς σο<ύ>ς<ά>γώνα<ς>, μά<ρ>τυς, ύ<μ>νώ πρ<ο>- 

φρό<ν'>ως. 

Ιωσ<ή>φ. 

: 1. Αυτόθι, σ. 249, άρ. 771. 

2. Απη^Η, σ. 148. 

3. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 252, άρ. 784. 

4. Αυτόθι, σ. 255, άρ. 793. 

5. Αυτόθι, σ. 255, άρ. 794. 
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Ήχος δ'. Ανοίξω το στόμα μον. 

Άρχ.: Τώ κάλλει, πανεύφημε1. 

62. Τη ΑΑ' Ίουλ. Μνήμη του αγίου μάρτυρος Άντωνίνου. 
Κανών φέρων ακροστιχίδα· 

Ύμ<ν>οι<ς> έπαι<νώ> πρ<ο>φρό<ν'>ως Άν<τ>ωνΚν>ον. 

Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Άισομαί σοι, Κύριε ό Θεός μον. 

Άρχ.: Ύμνοϋντι την μνήμην σου την αγίαν2. 

63. Τή ΑΑ' Ίουλ. Μνήμη του αγίου μάρτυρος Ίωάννου του 
στρατιώτου, του έν Τράλλη τής Μ. Ασίας. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα- 

Χρίστου σε μέλπω στρατιώτην, παμμάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Τω όδηγήσαντι πάλαι. 

Άρχ.: Χαρμονικώς διοδεύσας3. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

64. Τή Β' Αύγ. Μνήμη των έν Έφέσω ζ' άγιων παίδων. 
Κανών φέρων ακροστιχίδα εις την θ' ωδήν· Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Σου ή τροπαιονχος δεξιά. 

Άρχ.: Ταΐς φαεινοτάταις άστραπαΐς4. 

(μετά β' ωδής) 

65. Τή αύτή ήμέρα μνήμη των έν Σίδει τή μητροπόλει θ' 
αγίων μαρτύρων Κυριάκου, Αλεξάνδρου, Λεοντίου και 
των συν αύτοΐς. 

Κανοόν, ού ή άκροστιχίς· 
Χορόν θεανγή μαρτύρων επαινέσου Ίωσή<.φ>. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας. 

Άρχ.: Χοροβατοΰντες τδ πλάτος |τοΰ νοητού παραδεί¬ 

σου5. 

ί. Αυτόθι, σ. 256, άρ. 799. 

2. Αυτόθι, σ. 259, άρ. 808. 

3. Αυτόθι, σ. 259, άρ. 809. 

4. Αύτόθι, σ. 262, άρ. 815. 

5. Αύτόθι, σσ. 262-263, άρ. 818. 
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66. Τή Δ' Αύγ. Μνήμη των αύταδέλφων αγίων μαρτύρων 
Κατιδίου και Κατιδιανοΰ. 

Κανών, ου ή άκροστιχίς· 

ΤοΙς <αύτα>δέλφοις μάρτνσιν μέλος πλέ<κ>ω. <Ιωσήφ>. 

Ήχος δ'. Άισωμεν ωδήν επινίκιον. 

Άρχ.: Ταύτην την φαίδραν υμών, ένδοξοι1. 

(μετά β' ωδής) 

67. Τή Ζ' Αύγ. Τού αγίου Δονάτου. 
Κανών φέρων ακροστιχίδα.· 

Τώ παμμεγίστω προσλαλήσω Δονάτω. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Ώς έν ήπείρω πεζεύσας. 

Άρχ.: Ταϊς φωτοβόλοις άκτΐσι2. 

68. Τή Θ'Αύγ. Μνήμη τού οσίου και θαυματουργού πατρδς 
ημών Θεοδοσίου, του έν τώ Σεμνω δρει, ήγουν έν τοΐς 

Όρόβοις. 
Κανών φέρων άκροστιχίδα.· 

Ύμ<νο>ι<ς έπαΟνώ <τ>ονς <πό>νονς <σ>ου, <π>αμ- 

μάκαρ. <Ε>γώ ΙοΚσή>φ. 

Ήχος δ'. Τω όδηγήσαντι πάλαι. 

Άρχ.: Ύπερουσίω Τριάδι παρεστηκώς, δσιε3. 

69. Τή ΙΔ' Αύγ. Μνήμη τού αγίου μεγαλομάρτυρος Ούρσι- 

κίνου. 

Κανών φέρων ακροστιχίδα· 

Την Ονρσικίνον θείαν αίνέσω χάριν. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Θαλάσσης το έρνθραΐον πέλαγος. 

Άρχ.: Την χάριν τής ανέσπερου χάριτος4. 

70. Τή ΙΕ' Αύγ. Ή κοίμησις τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών 

Θεοτόκου. 

1. Αύτόθι, σ. 263, άρ. 820. Ή Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου είς την 
σ. 263, σημ. 709 γράφει ότι λόγω έκπτοόσεως φύλλου δεν διεσώθη ή θ' ορδή τής 
όποιας τά άρχικά των τροπαρίων εικάζει οτι έδιναν τό όνομα Ιωσήφ, τό όποιο 
έξ άλλου σημειοϋται εις τήν έπιγραφήν τού κανόνος. 

2. ΑγηιεΙι, σ. 148. 

3. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, ένθ’άνωτ., σ. 265, άρ. 829. 

4. Αύτόθι, σ. 267, άρ. 836. 
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Κανών φέρων άκροστιχίδα* 

Κοίμησιν υμνώ τής τεκούσης τον Λόγον. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. β'. Κύματι θαλάσσης. 

Άρχ.: Κόσμου μεταστάσα ή κόσμ,ον της πλάνης1. 

71. Τη ΙΗ' Αύγ. Μεθέορτα της Κοιμήσεως τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα* Α-Ω [φδα'ι α'-ς']. 

Ώιδή καί αυτή Ιωσήφ [ωδαι ζ'- θ']. 

Ήχος δ'. Τω όδηγήσαντι πάλαι. 

’Άρχ.: Άγαλλιάσθω ή κτίσις. 
(μετά β' ωδής)2. 

72. Τή ΚΑ' Αύγ. Μνήμη τής άγιας μάρτυρος Βάσσης και 
των συν αυτή. 

Κανών φέρων άκροστιχίδα* 

Ύμν<ε>ΐν σε, μάρτ<ν>ς, προσθέτω Θεός χάρ<ι>ν. Ίω- 

σ<ή>φ. 

Ήχος β'. Τω την άβατον κυμαινομένην Θάλασσαν. 

Άρχ.: Ύμνωδίαις σου την ίεράν πανήγυριν3. 

Β' ΕΚ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗΣ 

Έβδομάς του α ήχου. 

73. Τή Δευτέρα. Κανών κατανυκτικός, ού ή άκροστιχις έν τή 
θ' ωδή· Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Σου ή τροπαιοϋχος δεξιά. 

Άρχ.:’Έχοντες νηστείας τον καιρόν4. 

(συν β' φδή) 

74. Τή Τετάρτη. Κανών τού άγ. Ίωάννου του Χρυσοστόμου 
φέρων ακροστιχίδα έν τή θ' φδή· Ιωσήφ. 

( 
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Ήχος α'. Ωδήν επινίκιον. 

Άρχ.: Παγχρύσοις σου δόγμασιν1. 

75. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός του αγίου Θεοδώρου 
φέρων άκροστιχίδα* 

Φερώνυμόν σε τον Θεόν δώρον σέβω. Ιωσήφ. 

Ήχος α'. Σοϋ ή τροπαιοϋχος δεξιά. 

Άρχ.: Φέγγει λαμπόμενος άει τής τρισηλίου2. 

Έβδομάς του β' ήχου. 

76. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός τού άγιου μάρτυρος 
Θεοδώρου φέρων ακροστιχίδα· 

Δέχον το δώρον των έμών λόγων, μάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος β'. Δεϋτε λαοί / ασωμεν. 

Άρχ.: Δώρον Θεω, / μάρτυς, σαυτόν προσενήνοχας3. 

Έβδομάς τού γ' ήχου. 

77. Τή Τετάρτη. Κανών τού άγιου Ίωάννου τού Χρυσοστό¬ 

μου, ού ή άκροστιχις έν τή θ' φδή· Ιωσήφ. 

Ήχος γ'. Θαυμαστός ενδόξως. 

Άρχ.: Τού καλού ποιμένος / όφθεις πρόβατον4. 

78. Τή Παρασκευή. Κανών παρακλητικός εις την ύπεραγίαν 
Θεοτόκον φέρων άκροστιχίδα* 

Τους προσκαλούμενους σε σώζε, Παρθένε. Ιωσήφ. 

Ήχος γ'. Θαυμαστός ενδόξως. 

Άρχ.: Την πηγήν την θείαν, / έξ ής έβλυσεν5. 

(συν β' φδή) 

79. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός εις τον άγιον μάρτυ¬ 

ρα Θεόδωρον υπό άκροστιχίδα* 

Τρίτην φέρω σοι, παμμάκαρ, μελωδίαν. Ιωσήφ. 

1. Αυτόθι, σ. 268, άρ. 837. 

2. Αυτόθι, σ. 269, άρ. 843. 

3. Αυτόθι, σ. 271, άρ. 848. 

4. Ευτ. Τωμαδάκης, Ανέκδοτοι καί έλλιπώς έκδεδομένοι κανόνες τής 
Παρακλητικής παραδιδόμενοι υπό σιναϊτικών χειρογράφων, έν τω παρόντι 
τόμω, σ. 56, άρ. 3. 

1. Αυτόθι, σ. 58 άρ. 9. 

2. Αυτόθι, σ. 60, άρ. 17. 

3. Αυτόθι, σ. 65, άρ. 34. 

4. Αύτόθι, σ. 68, άρ. 47. 

5. Αύτόθι, σ. 70, άρ. 54. 
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Ήχος γ'. Ό τα ϋδατα πάλαι. 

Άρχ.: Τον γενναίο ν οπλίτην τής εύσεβείας1. 

Έβδομας του 8' ήχου. 

80. Τή Τετάρτη. Κανών του αγίου Ίωάννου του Χρυσοστό¬ 

μου, ου ή άκροστιχις έν τή θ' ωδή· Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Ό πατάξας Αίγυπτον. 

’Άρχ.: Καθαρόν ώς εσοπτρον / γεγεννημένος, όσιε2. 

81. Τω Σαββάτω. Κανών εις τον άγιον μάρτυρα Θεόδωρον 

υπό ακροστιχίδα- 

Τέταρτος οϋτος εις Θεόδωρον κρότος. Ιωσήφ. 

Ήχος δ'. Τριστάτας κραταιούς. 

Άρχ.: Την άλυπον ζωήν / κληρωσάμενος, μάρτυς3, 

Έβδομας του πλ. α ήχου. 

82. Τή Τετάρτη. Κανών του άγιου Ίωάννου του Χρυσοστόμου 

φέρων ακροστιχίδα· 

Πέμπτον μέλισμα τω Χρυσοστομω φέρω. Ο Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. α. Ιππον και αναβάτην. 

Άρχ.: Πράξιν και θεωρίαν / πλουτήσας, όσιε4. 

83. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός εις τον άγιον μάρτυ¬ 

ρα Θεόδωρον έχων ακροστιχίδα· 

Πέμπτον πρέπει σοι νυν, Θεόδωρε, μέλος. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. α'. Ιππον και αναβάτην. 

’Άρχ.: Πίστει σε θερμοτάτη / καθικετεύομεν5. 

Έβδομας του πλ. β' ήχου. 

84. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός εις την ύπεραγίαν 

Θεοτόκον φέρων ακροστιχίδα· 

1. Αυτόθι, σ. 70, άρ. 56. 

2. Αυτόθι, σ. 75, άρ. 71. 

3. Αυτόθι, σσ. 77-78, άρ. 79. 

4. Αυτόθι, σ. 80, άρ. 90. 

5. Αύτόθι, σ. 81, άρ. 95 
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Έκτην δέησιν προσφέροι τή Παρθένο). ΐωσ?]φ. 

Ήχος πλ. β'. Κύματι Θα/Ασσης. 

Άρχ.:Έως του αίώνος / ή δόξα σου μένει1. 

Έβδομας του βαρέος ήχου. 

85. Τή Παρασκευή. Κανών παρακλητικός είς την ύπεραγίαν 

Θεοτόκον φέρων ακροστιχίδα· 

Αυτή δέησις έβδομη τή Παρθένω. Ιωσήφ. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη. 

Άρχ.: Άδοντα, Θεοτόκε,/ τά μεγαλεΐά σου πόθω2. 

86. Τω Σαββάτω. Κανών παρακλητικός είς τον άγιον μεγα- 

λομάρτυρος Θεόδωρον υπό ακροστιχίδα- 

Αέχου παρ' ημών έβδόμην ορδήν, μάκαρ. Ιωσήφ. 

Ήχος βαρύς. Νεύσει σου προς γεώδη. 

Άρχ.: Δήμοις των άθλοφόρων / συναριθμούμενος3. 

Έβδομας του πλ. δ' ήχου. 

87. Τή Πέμπτη. Κανών του οσίου πατρός ημών Νικολάου 

φέρων ακροστιχίδα· 

Οϋτος όγδοος εις Νικόλαον κρότος. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ασωμεν τω Κυρίω τω διαγαγόντι. 

Άρχ.: Όσιός τε και πράος, / πάτερ, άναδέδειξαι, Νικό¬ 

λαε4. 

88. <Άνευ ήμέρας.> Κανών είς τον άγιον Παντελεήμονα παρα¬ 

κλητικός είς άσθενούντας φέρων άκροστιχίδα· 

Ωδήν δέχοιο τήνδε, Παντελεήμον. Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ. 

Άρχ.: Ώς δωρεών του Παναγίου Πνεύματος5. 

1. Βλ. Δ. Στρατηγόπουλος, ένθ’άνωτ., σ. 150. 

2. Εύτ. Τωμαδάκης, Ανέκδοτοι και έλλιπώς έκδεδομένοι..., άρ. 136. 

3. Αύτόθι, σ. 92, άρ. 139. 

4. Αύτόθι, σ. 97, άρ. 158. 

5. Αύτόθι, σ. 99, άρ. 166. 
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89. <Άνευ ημέρας.> Κανών των αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύ¬ 

ρων φέρων άκροστιχίδα- 

Ωδήν προσοίσω τοϊς άθληταϊς όγδόην, Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Ή κεκομμένη τήν άτομον. 

’Άρχ.: Ώς τω μεγάλω φωτί παριστάμενοι1. 

Γ'. ΕΚ ΤΟΤ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 

90. Κανών ίκετήριος είς τάς έπουρανίους δυνάμεις και εις 
πάντας τούς άγ., ού ή άκροστιχίς έν ταΐς ωδαΐς α'- ζ' Α- 

Ω, έν δέ ταϊς ωδαΐς η'- θ'· Ωδή Ιωσήφ. 

Ήχος πλ. δ'. Αρματηλάτην Φαραώ. 

Άρχ.: Άναρχε Λόγε, ίεραΐς δεήσεσι2. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ I. ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ 

1. Αυτόθι, σσ. 99-100, άρ. 167. 

2. Ώρολόγιον τό Μέγα. Έν Ροίμη 1876, σσ. 336-339. 

ΕΞ ΛΟΓΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 
ΕΠΙ ΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΕΠ’ ΟΝΟΜ ΑΤΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

(Είσαγωγή-Κριτική έκδοσις) 

Είς την παρούσαν μελέτην έκδίδονται διά πρώτην φοράν (οάΐΐίο 

ρήηεβρδ)* έξ ανέκδοτοι λόγοι είς την Άνάληψιν του Κυρίου, οί όποι¬ 

οι παραδίδονται υπό το όνομα του αγίου ’Τωάννου τού Χρυσοστόμου 
(352-407), και έπιχειρεΐται μία πρώτη άποτίμησις της γνησιότητάς 
των1 επί τη βάσει της χειρογράφου παραδόσεως, τού περιεχομένου, 

τού ύφους, του λεξιλογίου, καθώς και θεολογικών και δογματικών 

προεκτάσεων. 
Ώς γνωστόν, ή ομιλητική παραγωγή του αγίου Ίωάννου του 

Χρυσοστόμου διά τήν έορτήν τής Άναλήψεως είναι αρκετά πλούσια, 

άν και τά σχετικά έργα παρουσιάζουν ώρισμ,ένα προβλήματα από 
πλευράς πατρότητος2. Μέχρι σήμερον έχουν άποδοθή είς τον Χρυσό¬ 

στομον δώδεκα έκδεδομένοι λόγοι περί τό θέμα αυτό. Οί δέκα έξε- 

δόθησαν υπό τού Γ-Ρ. Μΐ£Π6 είς τήν Ρ^ίΓοΙο^ΐίΐ Ογ£ιθο3. Έξ αύτώ>ν 

* Βλ. τήν σχετικήν πρόδρομον άνακοίνωσιν Ελένης Σ. Χατζόγλου- 

Μπαλτά, Λόγοι στην έορτή τής Άναλήψεως τού Κυρίου άποδιδόμενοι στον 
άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Προλεγόμενα σε μια κριτική έκδοση, έν: Χρυ- 

σοστομικό Συμπόσιο. Ή προσωπικότητα καί ή θεολογία αγίου Ίωάννου του 
Χρυσοστόμου, Αθήνα (Άποστολική Διακονία) 2007, σσ. 837-844. 

1. Τήν υπαρξιν των ανεκδότων αύτών έργων κατέγραψεν ό Μ. ΟββΓ&Γ<1 

(Μ&ντϊΟΐ Ο66ΐ·3γΟ, ΟΙανίδ ΡαΙτιπη Ογ36οογιιιιι, νοίιΐίπβπ II. Α1? ΑΐΙΐ3η3δίο άΑ ΟΗιγ- 

δοδίοηιυιπ, Βι-εροίε - ΤιιγπΙιοιιι 1974, σσ. 625, 631, 637, 643, 648, 649) χωρίς 
να άποπειραθή ό ίδιος ή κάποιος άλλος νά διάγνωση τήν γνησιότητά των. 

2. Όλοι οί έκδεδομένοι λόγοι είς τήν Άνάληψιν, έπ’ όνόματι του Ίο^άν- 

νου Χρυσοστόμου, έχουν συμπεριληφθή είς τον Κατάλογον των ψευδο-Χρυσο- 

στομικών έργων, τον όποιον συνέταξεν ό Υ Α. ϋο Α1631Π3, ΚβρβΓωπυιη Ρδβα- 

όοοΗΐΎδΟδΙΟΓηίοιπΓ), Ρ3Γΐ5 1965. Ή κατάταξις αυτή του ΑΙΉιιιβ έγένετο έπί τή 
βάσει των επιχειρημάτων διαφόρου μελετητών, οί όποιοι άμφισβητουντες τήν 
γνησιότητα των έργων άπέδωκαν αύτά είς άλλους Πατέρας. 
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έχαρακτηρίσθησαν ώς γνήσιοι του Χρυσοστόμου μόνον οί δύο, των 
οποίων, όμως, ή γνησιότης ήμφεσβητήθη άργότερον υπό άλλων με- 

λετητών: α) ΡΟ 50, 441-4521 καί β) ΡΟ 52, 773-7922. Όκτώ λόγοι 
εις την Άνάληψιν έξεδόθησαν υπό του Μί§ιιβ ώς νόθοι (δριιη&) του Χρυ¬ 

σοστόμου, γεγονός το όποιον ένίσχυσε καί ή περαιτέρω ερευνά: α) 

ΡΟ 52, 791-7943· β) ΡΟ 52, 793-796*· γ) ΡΟ 52, 797-8005· δ) ΡΟ 
52, 799-8026· ε) ΡΟ 52, 801-8027- ς) ΡΟ 61, 711-7128· ζ) ΡΟ 62, 

727-7303· η) ΡΟ 64, 45-4810. Δύο ακόμη λόγοι έξεδόθησαν άργότε¬ 

ρον: α) ΟΙίΓγκοδίοιηιΐδ Βδΐιτ, Όγ6Ϊ υηβάίβΓϋβ ΡβδΙρΓβιΒ^ίεη αιΐδ 6θγ Ζβΐΐ 

1. Περί της πατρότητος του έργου βλ. Ρ Α. ϋε Α1631113, αυτόθι, σσ. 

76-77- είς τους γνησίους του Χρυσοστόμου συγκατελέχθη ό λόγος υπό Μ. 

0εβΓ3Γ({, ΟΗνίδ Ρ&Ιπιπι Οιήοοοπιπι, ένθ’ άνοιτ., νοί. II, σ. 503 (άρ. 4342). 

2. Βλ. σχετικώς ί. Α. Όε ΑΜβιηα, ένθ’άνωτ., σ. 152· ό λόγος μάλιστα 
άνεφέρετο ώς έργον του Σεβηριανοΰ Γαβάλων υπό τοϋ Βεηειίΐΐίΐ Μηγχ, 5ο- 

νοπ3Π3 υπίεε 6οιι $ρτιηα ΟΙίΓνδΟδΙοιηΐ όεΐ ΜοηίΓακοοιι - Μί^ηε, Οπεη^ΐΗ ΟΗπ- 

«63113 Ροπο6ΐθ3 5 (1939), 283-291· εις τον Σεβηριανόν άπεδόθη καί υπό Μ. 

Οοογ3γ6, ΘΗνϊδ ΡβΙηιηι 0ι·3θοοπιιη, ένθ’άνωτ., σσ. 468-469 (άρ. 4187). 

3. Βλ. I. Α. ϋε Α103ΐη3, ένθ’άνωτ., σσ. 192-193 καί Μ. Οοογ3ι·6, 

ένθ’άνωτ., σ. 550 (άρ. 4531). 

4. 1. Α. ϋε ΑΜβηια, ένθ’άνωτ., σ. 54 καί Μ. Οοογ3γ6, ένθ’άνωτ. 
(άρ. 4532). 

5. I. Α. ϋε Α163ΓΠ3, ένθ’άνωτ., σσ. 197-198 καί Μ. ΟβθΓ3ΐ·6, ένθ’ 

άνωτ. (άρ. 4533). 

6. 1. Α. ϋε Α163γω3, ένθ’άνωτ., σ. 197 καί Μ. Οοθγ3γ6, ένθ’άνωτ., 
σ. 551 (άρ. 4534). 

7. 1. Α. 13ε Α1031Π3, ένθ’άνωτ., σ. 49 καί Μ. Οοογ3γ6, ένθ’άνωτ. 

(άρ. 4535). 

8 6. Α. ϋβ Α163ιη3, ένθ’άνωτ., σ. 189 καί Μ. Οοογ3γ6, ένθ’άνωτ., 
σ. 583 (άρ. 4642). 

9. ]. Α. 13ε Α163πΐ3, ένθ’άνωτ., σ. 52 καί Μ. Οοογ3γ6, ΟΗνΐδ Ρβϋηιιη 
θΓ3βεοηιηι, νοίαηιεη III. Α Θγηΐΐο Α1οχ3ΐι6πιιο 36 Ιο1ΐ3ηιιεηΊ ϋ3πΐ35εεηυιη, Βτε- 

ροΐδ — ΤιιτηΙιουΙ, 1979, σ. 143 (άρ. 5836), οπού ό λόγος προσγράφεται εις τά 
έργα του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως. 

10. I. Α. ϋε Α163ιη3, ένθ’άνωτ., σσ. 48-49 καί Μ. Οοογ3γ6, ένθ’ 

άνωτ., σ. 74 (άρ. 5528), όπου ό λόγος εύρίσκεται υπό τό όνομα του ψευδο-Εύ- 

σεβίου Αλεξάνδρειάς. Ό αυτός λόγος, άποδιδόμενος εις τον Κύριλλον Αλεξάν¬ 

δρειάς, έξεδόθη καί υπό του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Λόγος εις 
την Άνάληψιν του Κυρίου άνέκδοτος έπ’ όνόματι Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς, Εις 
μνήμην Σπυρίδωνος Λάμπρου, έν Άθήναις 1935, σσ. 35-41. 
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0€Γ ^οΓΐΗ.ιΐδΓΐιειι ΒίΓοίΐΐ^ώίοπ, Τπκΐϋίο 9 (1953), ΠΟ-ΙΙίΡκαΙ β) 

ΕΊιγ ΒίΐιΐΓ, αυτόθι, σσ. 122-1242. 
']] άπόφανσις περί της πατρότητας των ανωτέρω έργων απο- 

-ελεϊ όντως δύσκολου εγχείρημα, καθώς τά κριτήρια έπι των οποίων 
έρείδεται δεν είναι πάντοτε ασφαλή. ’Άν καί η χειρόγραφος παράδο- 

σις άπέδωκε κατά πλειονότητα τά έργα αυτά εις τον χρυσόρρήμονά 
πατέρα, όμως, όπως συμβαίνει μέ τά περισσότερα αμφιβαλλόμενα 
καί νόθα, μεταγενέστεροι δημιουργοί έχρησιμοποιησαν τό^όνομά του 

οκειμένου νά καθιερώσουν ίδικά των έργα καί προφανώς βασιζό¬ 

μενοι εις τό πρότυπον έκείνου. Έξ άλλου, δεν ήσαν ολίγα», και αί 
περιπτώσεις όπου αβλεπτήματα των κωδικογράφων, κατά την αντι¬ 

γραφήν των χειρογράφων κωδίκων, είχον ώς αποτέλεσμα την άλλοίω- 

σιν των έπιγραφών των έργων. Επομένως, έργα άλλων συγγραφέων 

έπεγράφησαν επ’ όνόματι του Χρυσοστόμου καί άντιστρόφως. 

Προβλήματα, έπίσης, ώς προς την πατρότητα των παρουσιά¬ 

ζουν καί οί εξ λόγοι εις την Άνάληψιν, οί όποιοι έκδίδονται κατω¬ 

τέρω. Τούτο οφείλεται συν τοΐς άλλοις εις τό γεγονός ότι θίγουν θέ¬ 

ματα χριστολογικά, τά όποια, ώς γνοιστόν, δεν άνεπτύχθησαν συστη¬ 

ματικούς υπό τού Χρυσοστόμου, διά διαφόρους λόγους3, χωρίς οιστόσο 

καί νά τον άφήσουν άδιάφορον. 

Α)Ό πρώτος λόγος4 έπιγράφεται: Τοϋ αντον Ίωάννου τον Χρυ¬ 

σοστόμου λόγος είς την Άνάληψιν τον Κυρίου και Θεοϋ και Σωτηρος 
ήμών Ιησού Χριστού· άρχ.: «Σήμερον ήμϊν ή του Σωτηρος Άνά- 

1. Ό λόγος άπεδόθη υπό τού εκδότου του είς τον Νεστόριον (381- 

450/452)· βλ. καί ί. Α. 13ο Α103ΐη3, ένθ’άνοιτ., σσ. 69-70 καί Μ. Οοογ3γ6, 

ΟΗνϊδ Ρβίχιιηι ΟΓΗβοοΓαιπ, νοί. II, σ. 610 (άρ. 4739). 
2. Ό λόγος άπεδόθη είς πρόσωπα τής άντιοχειανής σχολής, που ήσχο- 

λήθησαν μέ χριστολογικά θέματα- βλ. καί 5. Α. ϋβ ΑΜβπιη, ένθ άνοιτ., σ. ο6 

καί Μ. Οοογ3γ6, ένθ’άνοιτ., σ. 609 (άρ. 4737). 
3. Βλ. άρχικώς Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ό Χρυ¬ 

σόστομος, τόμ. Β'. Ή σκέψη του, ή προσφορά του, ή μεγαλωσύνη του, Αθήνα 
1999, σσ. 152-166- Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική Πατρολογία, τόμ. Δ': 
Περίοδος θεολογικής ακμής, Δ' καί Ε' αιώνες, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 261-264, 
292-296· ΟΙίΓγδΟδΙοιηαδ Ββυτ, -ϊοΐιη Οΐιιγδοδίοπι 3ΐι6 Ηΐδ 6ιηβ, νοί. 1, Εοη6οη- 

ΟΗδ^ονν 1959, σσ. 354-372. 
4. Μ. Ο6βΓ3γ6, ένθ’άνωτ., σ. 643 (άρ. 5028). 
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ληψις»* τελ.: «Ανοίγεις συ την χεϊρά σου καί έμπιπλας παν ζωον ευ¬ 

δοκίας, εν Χριστώ Ιησού ... νυν και άει... άμ.ήν». ΓΙαραδίδεται υπό των 
χειρογράφων κωδίκων: α) Ραπβίηυβ §Γ. 1175, φφ. 152-158ν (11ου αί.)1 

καί β) Ρ&ηδίηυδ §τ. 986, φφ. 446-464ν (16ου αί.)2. Ό πρώτος κώδιξ 
παραδίδει άλλους τέσσαρες λόγους, εις την αύτήν εορτήν, έπ’όνόματι 
του Χρυσοστόμου (ό συγκεκριμένος λόγος είναι ό τέταρτος κατά σει¬ 

ράν). Εις τον δεύτερον κώδικα, περί του θέματος τής Άναλήψεως σώ- 

ςεται μονον ο εκδιδομενος εδώ λόγος, ό όποιος μάλιστα επεται ένός 
άλλου του Χρυσοστόμου. 

Γενικώς, όσον αφόρα εις τό περιεχόμενον του κειμένου, παρα- 

τηρειται ότι θίγονται κοινά θέματα άφορώντα εις την εορτήν, τά 

όποια απαντούν τόσον εις τούς σχετικούς λόγους του Χρυσοστόμου, 

γνησίους ή άποδεδειγμένως νόθους, όσον καί εις λόγους άλλων Πατέ¬ 

ρων. Το θέμα συνοψίζεται εις την διαπίστωσιν ότι ή ένσαρκος οικο¬ 

νομία τού Σωτήρος κορυφοΰται εις την εορτήν τής Άναλήψεως, διά 
τής όποιας τό ανθρώπινον γένος, εις τό πρόσωπον τού Ιησού, ανέρ¬ 

χεται εις τούς ουρανούς καί άποκαθίσταται έκ τής πτώσεως καί τού 
θανάτου. 

Ό λόγος αύτός παρουσιάζει στοιχεία πού προσιδιάζουν εις τά 
γνήσια κείμενα τού Χρυσοστόμου και άλλα πού αποδυναμώνουν την 
πιθανότητα νά άνήκη εις αύτόν. Θά μπορούσε, έπομένως, νά θεωρηθή 
ώς άμφιβαλλόμενον έργον του. Κατ’ άρχάς, ή πραγμάτευσις τού θέ¬ 

ματος τής Άναλήψεως γίνεται κατά τρόπον ούσιαστικόν καί εις βά¬ 

θος. Ό συγγραφεύς ένδιαφέρεται νά παρουσιάση την σωτηριολο- 

γικήν διάστασιν τού γεγονότος, πράγμα τό όποιον έσυνήθιζεν ό 
Χρυσόστομος εις τα έργα του3. Τόσον τό ολον πνεύμα τού λόγου, όσον 

1. Ηβη η ΟιποηΙ, ΙηνεηΙώΓβ $οηιιηίηι·ε άοβ ιηαηιΐδΐιπίδ §τβεδ θο Η ΒΐΒΙϊο- 

Ιίιεςαβ Νδΐίοηπίο, ρΓβπιΪ€Γ6 ρβΚίβ: Αηάβη ΓογκΓ Οεο. ΤΙιβοΙο^ϊε, Ρ3ι·ίδ 1886, σ. 241 

και ΑΙΒετΙ ΕΙιγΙιηγΘ, ϋύεΓϋείβπιη^ ιιη<1 ΒβδΐβηιΙ οΐεΐ' 1ΐ3§;ΐο^Γ3ρίιΪ8θίΐ6η «ηά Ηο- 

ΓοϋβΐϊδεΗεη ΓΐΙβΓβΙατ Θογ ^ι-ίεοΐιίδοΐιεη ΚιγοΙιο νοη άβη Αηίβη^βη Βίδ ζιιιη Εηθβ άεδ 
16. ΈΙιι-ΙιυηθεΠδ. ΕΓδΙει- Τεϋ. Πιε ϋύα·1ίείβπυι§. II ΒμκΙ, 6εΐρζΐ§· 1938, σ. 105. 

2. Η. ΟωοηΙ, ένθ’άνωτ., σσ. 196-197 καί Α. Ε1ιγ1ί3γ6, ένθ’άνωτ., III 
Ββηό, Γείρζΐ^ 1939-1952, σ. 309. 

3. Τό σωτηριολογικόν έργον τού Ίησοΰ ίδωμένον άπό τής σκοπιάς του 
ίεροϋ Χρυσοστόμου παρουσιάζεται έκτενώς εις τό έργον του Πρωτοπρ. Θεο¬ 

δώρου Ν. Ζήση, Ή σωτηρία του ανθρώπου καί του κόσμου κατά τον άγιον 
Ίωάννην τον Χρυσόστομον, Θεσσαλονίκη 21992, σσ. 187-194 κ.ά. 
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καν ή συγκεκριμένη φρασιολογία συνάδουν προς την διαπίστωσιν αύ¬ 

τήν. Συγκεκριμένους, εις τάς φράσεις: τον παλαιόν εκείνον Άδάμ... 
Ανίδρυσε (στ. 7-10)· την σωτηρίαν..,χαρίζεται (στ. 22-23)· ονχ έαν- 

τώ ταντην... έδοξάσθη (στ. 41-46)· εν τη απαρχή ... σωτηρία (στ. 51- 

52)' δλω ... έπραγματενσατο (στ. 65)·Ό?ων γάρ σώζει... πλάστης (στ. 

117-118)* Προέλαμπε ... σωτηρίας (στ. 124-125)· οίκονομεϊό Θεός... 
στέφειν (στ. 149-151) αποκαλύπτεται έμφαντικώς τό σωτηριολογι- 

κόν νόημα τής έορτής. Ή Άνάληψις τού Κυρίου εντάσσεται εις τό 
μυστήριον τής θείας οικονομίας, τό όποιον συνετελέσθη χάριν τής 
σωτηρίας τού ανθρώπου, αφού ό ίδιος ό Σωτήρ, όπως τονίζεται, δεν 
ειχεν άνάγκην άναστάσεως ή άναλήψεως. Καί όπως ό Αδαμ διά τής 
πτώσεώς του συμπαρέσυρεν όλον τό ανθρώπινον γένος, έτσι καί ό 
Χριστός διά τής Άναλήψεως συνήγειρε πάντας τούς ανθρώπους προς 
τον ουρανόν. Έξ άλλου ό συγγραφεύς δεν παραλείπει νά τροφοδοτή τάς 
ελπίδας (στ. 292-295) τού πεπτωκότος ανθρώπου διά την μέλλουσαν 
σωτηρίαν καί άνάστασιν, κάτι τό όποιον χαρακτηρίζει γενικώς τά 

έργα τού Χρυσοστόμου1. 

Έπί πλέον δίδονται εις τον λόγον καί έκκλησιολογικαί προ¬ 

εκτάσεις. Ή εκκλησία παρουσιάζεται ώς ή άπαρχή τών πνευματικών 
αγαθών τά όποια προσφέρει ό Θεός εις τον άνθρωπον (στ. 281). 

Θεωρείται μάλιστα ώς συνοόνυμος προς την Άνάστασιν, αφού έκ τού 
ζωοποιού καί άναστάντος σοόματος τού Κυρίου άντλεΐ την δόξαν αυ¬ 

τής (στ. 281-283). Ή έκκλησία άντιμάχεται την κακοδοξίαν καί άνι- 

στα την ορθοδοξίαν (στ. 285). Καί ό χριστιανός άνθρο^πος οφείλει εις 
αύτήν άπόδοσιν τιμής, διότι έξασφαλίζει τήν προστασίαν τής ψυχής 
του (στ. 283-285). Τέλος, τό θυσιαστήριον παραλληλίζεται προς τήν 
δεξιάν τού Κυρίου, πού είναι πνευματική άρουρα, ή οποία δέχεται καί 
έν συνεχεία ζωογονεί τά σπέρματα τών ψυχών (στ. 291-296). 

Ώς προς τήν χριστολογίαν τού λόγου, τονίζονται αί δύο φύσεις 

τού Χριστού, θεία καί άνθρωπίνη (στ. 31-32), καί τό γεγονός ότι ή 
ένότης τών δύο φύσεων έδωκε τήν δυνατότητα εις τον άνθρωπον νά 
άναληφθή μαζί Του προς τούς ούρανούς (στ. 33-37). Ο Ιησούς ως 
τέλειος Θεός είναι σύνθρονος με τον Πατέρα (στ. 20-21), αλλά συγ¬ 

χρόνως ώς τέλειος άνθρωπος άποτελεΐ τήν απαρχήν τής ανθρώπινης 
φύσεως (στ. 50-52). Εις τό σημειον όπου γίνεται λόγος διά τούς αί- 

1. Αυτόθι. 
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ρετικούς και την άντίληψίν των περί του τρόπου γεννήσεως του Τίοΰ 
υπό του Πατρός, χρησιμοποιείται ή διατύπωσις ει κατά απόρροιαν 
και τομήν έγέννησεν, έμειώθη (στ. 325-326). Πρόκειται δια φράσιν 
την όποιαν έχρησιμοποίησεν ό άγιος Αθανάσιος Αλεξάνδρειάς (295- 

373)1, προκειμένου νά άνασκευάση την άντίληψιν του Άρείου και των 
οπαδών του ότι ό Κύριος έγεννήθη κατά άπόρροιαν και τομήν έκ του 
Πατρός, και ή οποία άντιτίθεται προς την ορθόδοξον θέσιν ότι έγεν¬ 

νήθη άτρέπτως, άσυγχύτως, άναλλοιώτως. Είναι γνωστόν ότι οί όροι 
απόρροια και απορροή άνάγονται εις τάς αντιλήψεις των νεοπλατω¬ 

νικών2 κατά την περιγραφήν του τρόπου που τά όντα προέρχονται- 

άπορρέουν τό εν έκ του άλλου και επομένως υπάρχει διαδοχική και 
άξιολογική διαβάθμισις μεταξύ των3. Τους όρους άπέρριψαν ό άγιος 
Γρηγόριος ό Θεολόγος (329-390)4, εις τήν διατύπωσιν τής χριστια¬ 

νικής τριαδολογίας του, και κατόπιν ό Αθανάσιος καί ό Κύριλλος Α¬ 

λεξάνδρειάς (370-444)5, όπως καί οί μετ’ αυτούς Πατέρες καί βυ¬ 

ζαντινοί φιλόσοφοι. Δεν είναι παράδοξον ότι χρησιμοποιείται έδώ ή 
φράσις υπό του Χρυσοστόμου, δεδομένης καί τής έπιδράσεως πού 
ήσκησεν εις αύτόν ή θεολογική σκέψις του Αθανασίου. Μάλιστα ό 

1. Βλ. άρχικώς: πατέρα μέν έξ εαυτόν γεγεννηκότα άνεν άπορροίας και 
πάθους τον υιόν (Αθανασίου Αλεξάνδρειάς, Κατά Άρειανών Λόγος πρώτος, 

ΡΟ 26, 57Α)· καί άναλυτικώς Ο. \¥. Η. Επιηρε, Α ΡίΐΐΓΐδϋίο Οεείί Εεχϊΐίοπ, 
ΟχίοιΜ Η1994, σ. 206. 

2. Βλ. ένδεικτικώς Πλωτίνου, Έννεάδες II 1. 4. 4, II 1. 8. 2, II 3. 2. 7, 

VI 7. 22. 8 (έκδ. Ηεηεγ ΡηιιΙ οί 3ε1ι\νγζβΓ Η3η8-ΚιΐίΙο1Γ, Ρΐοίΐπί Ορεεβ, ί. I. 
ΕηηβίκΙοδ Ι-ΙΙΙ, Ρειπδ-ΒηιχοΙΙοδ 195Τ ί. III. Επηοικίοδ VI, Εοΐόοη 1973)· Πορ- 

φυρίου, Περί τής έκ λογίων φιλοσοφίας, 160. 10 κ.ά. (έκδ. Ο. \νοΙί, Ροΐ'ρΚγ- 

πϊ άο ρ1ιί1οδορ1ιΪ3 οχ οΓποιιΙϊδ ΙΐΗυΓΪβικΙβ, Ηΐΐάοδίιοΐιη Οΐιηδ 21962). 

3. Επίσης, οί Γνωστικοί ειχον υιοθετήσει άνάλογον θεωρίαν κατά τήν 
οποίαν ιεραρχούνται τά πάντα, άρα καί τά πρόσωπα τής Αγίας Τριάδος, καθώς 
άπορρέουν βαθμιαίως έκ τής Μονάδος. Ή θεωρία αυτή έπηρέασε συν τοΐς άλ- 

λοις τον Άρειον εις τήν προσπάθειαν του νά συγκρότηση έν θεωρητικόν σύ¬ 

στημα όπου όλα τά οντα προέρχονται έκ τής Μονάδος -του Θεού Πατρός- καί 
άρα κάθε τι άλλο πλήν αυτού είναι κτίσμα (Παναγ. Κ. Χρήστου, Ελληνική 
Πατρολογία, ένθ’άνωτ., σσ. 380-38Τ βλ. καί Κ. Δ. Γεωργούλη,Ιστορία τής 
Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αθήνα 32000, σσ. 593-594). 

4. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Γρηγόριος ό Θεολόγος καί αί προϋ¬ 

ποθέσεις πνευματολογίας αυτού, Άθήναι 1971, σσ. 89-98. 

5. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Ό άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς, 
Αθήνα 2004, σσ. 66, 91-92, 96-99. 
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τρόπος πού τό ζήτημα θίγεται εις τον λόγον δείχνει κάτι ήδη γνω¬ 

στόν καί άδιαπραγμάτευτον. Όπωσδήποτε καί ό Χρυσόστομος ήσχο- 

λήθη παρεμπιπτόντως με ζητήματα χριστολογικά, έστω καί άν δεν 
άνέπτυξεν έκτενή θεολογίαν περί αυτά. Είναι γνευστή ή φράσις του: 

Τη γαρ ενώσει, και τη σνναφεία, εν έστιν δ Θεός λόγος και ή σαρξ- 

ού σνγχύσεως γενομένης, ουδέ άφανισμοϋ των ουσιών, άλλ' ένώσεως 
άόρήτον τινός, και άφράστον\ ή οποία έχρησιμοποιήθη υπό τών Πα¬ 

τέρων τής Δ' Οικουμενικής Συνόδου (Χαλκηδών, 451). Επίσης, ήρνή- 

θη τήν αιρετικήν διδασκαλίαν ότι «διά τροπής» τής άτρέπτου φύσεώς 
Του δ Θεός Λόγος ένηνθρώπησε: μηδέν ατοπον υποπτενσης από τον 
έγένετο- ον γαρ τροπήν εΐπον τής άτρέπτου φνσεως εκείνης, άλ¬ 

λα σκήνωσιν και κατοίκησιν2. 

Έξ έπόψεως ανθρωπολογίας, τέλος, δίδεται έμφασις εις τό γε¬ 

γονός ότι ό άνθρωπος διά τής Άναλήψεως άνέβη εις τούς ουρανούς, 

ύπεράνω καί αυτών τών έπουρανίων δυνάμεων (στ. 11-12), και με¬ 

τέχει τής θείας δόξης. Έπί πλέον, ό Κύριος ένίκησε τά τρία δεινά πού 
κατατρύχουν τον άνθρωπον μετά τήν πτώσιν, ήτοι τον διάβολον, τήν 
αμαρτίαν καί τον θάνατον (στ. 133-135), ενώ ή νίκη έπ’αύτών έπε- 

τεύχθη διά τής σταυρικής θυσίας, διότι σκοπός ήτο ή μετ’ εύφημίας 
σωτηρία του ανθρώπου (στ. 149-151). Βεβαίως, αυτή ή εύεργεσίακατέ- 

λαβεν όλον τό γένος τών άνθρώπων, ολόκληρον τήν οικουμένην 
(στ. 116-117, 170-171)· ό Κύριος, άν καί ήλθεν εις τον κόσμον κε- 

κλεισμένων τών θνρών (στ. 215-217), δηλαδή, κατά τον Χρυσόστομον, 

χωρίς νά είναι αποδεκτός υπό πάντων, έφερε τήν σωτηρίαν εις όλους 

τούς ανθρώπους (στ. 211-220) καί αυτή ή εύεργεσία Του έξηπλώθη 
κατ’αναλογίαν προς τον πολλαπλασιασμόν τών πέντε άρτων (στ. 302- 

309). Τά ανωτέρω άντίκεινται εις τήν διδασκαλίαν τών αιρετικών, 

1. Ίωάννου Χρυσοστόμου, Υπόμνημα εις τον Άγιον Ίωάννην τον 

Απόστολον καί Ευαγγελιστήν, Ό μ ιλία ΙΑ', β', ΡΟ 59, 80 [= 8&ογοπιιπ Θοηεΐΐΐ- 

ογιιιπ ηονβ εί 3ηιρ1ΐδδΐηΐ3 Οοΐΐεείΐο ΐη ερΐ3 ρΐ’αεΙεΓ εβ μ»3ε ΡΙιΐΙ. Ε^Βύβυδ εί Παύε. 

Θοδδ&εΐίιΐδ. Εΐ ηονΐδδΐπιε ΝΐεοΕηδ Οοΐεΐΐ ΐη Ιιιειηη εΦίβεβ ε3 οπιηΐβ ίηυρβΓ δΐιΐδ ΐη 

Ιοεΐδ ορίίιηε (ϋδροδΐΐη εχΙιΐύεηΙιΐΓ, ριΐίΐε 103 ηηβδ Ο ο ΐη ΐ η ΐ ε ιι 5 Μ3ηδΐ Ιιιεεηδΐδ, 

εοη^Γ6§3ΐίοηίδ πΐ3ΐηδ οΐεΐ ενηΐ^βνΐΐ. Τοιηιΐδ δερίΐηιιΐδ. Α6 βηηο ΟΟΟΘΕΙ αά 3η- 

ηιηη ΘΘΘΘΧΘΙΙ ΐηεΐηδΐνε. (Άνατύπ.: .Ιοβηηεδ ϋοιηΐηΐεαδ Μ3ηδΐ, 83ει·οηιηι 

Οοηεΐΐΐοπιιη ηονα εΐ 3πιρ1ΐδδΐιη3 εοΐΐεείΐο, νοί. 7, Αίεβείεπήδείιε Οταείί - η. νβιΉ^- 

53ηδΐ3ΐΐ, 0γ3ζ-Αιι81γΪ3 1960, 4690)]. 

2. Ίωάννου Χρυσοστόμου..., ένθ’άνωτ. 
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έκ των οποίων, όπως έπισημαίνεται έμφαντικώς, διαφεύγει τδ πραγ¬ 

ματικόν νόημα της Άναλήψεως του Κυρίου (στ. 207-211). 

Πιθανώτατα, λοιπόν, ό θεματικός πυρήν του λόγου, όπως και 
τα επι μέρους θεματικά κέντρα μπορούν να άναχθοΰν εις τον Χρυσό¬ 

στομον, άλλα αυτα ακολούθου έτυχον ιδιαιτέρας επεξεργασίας εις 
την διατύπουσιν υπό κάποιου άλλου και μάλιστα είναι επίσης πιθανόν 
νά έπισυνέβησαν προσθήκαι και αλλοιώσεις. 

Επι πλέον, ύπάρχουν ώρισμένοι όροι εντός του κειμένου, οί ό¬ 

ποιοι δεν είναι οικείοι προς την γλώσσαν καί ορολογίαν του Χρυσο¬ 

στόμου, πολλώ μάλλον καθώς απουσιάζουν έκ των γνησίων έργων του. 

Έπί^παραδείγματι, ό όρος ορθοδοξία (στ. 195, 222, 285) δεν άπαν¬ 

τα εις τα κείμενα του Χρυσοστόμου. Δεν είναι όμως ασυνήθης εις τους 
Πατέρας του 4ου καί 5ου αίώνος, όπως εις τον Γρηγόριον Θεολό¬ 

γον, τους Αθανάσιον και Κύριλλον Αλεξάνδρειάς, τον Βασίλειον Και¬ 

σαρείας (320-379), τον Έπιφάνιον Κωνσταντίας (315-403) κ.ά.1 Ή 
παρουσία του όρου τρις εις τό κείμενον οδηγεί εις την ύπόθεσιν ότι 
το εργον συνέταξε κάποιος άλλος, ό όποιος ίσως ύπό την έπήρειαν 
των χριστολογικών έρίδων προσεπάθησε νά έξάρη τον όρον ορθοδοξία 
εις άντιπαράθεσιν προς την κακοδοξίαν των αιρετικών (στ. 283-285). 

Τέλος, αί λέξεις συναμιλλώμαι (στ. 12-13), μεταφυτεύω (στ. 7), ένι- 

δρύω (στ. 10) δεν άπαντοΰν ομοίως εις έργα του Χρυσοστόμου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, έν σημεΐον του λόγου, όπου 
γίνεται εμμέσως μνεία του τόπου έκφωνήσεώς του. Πρόκειται διά την 
φράσιν: Άξιον μνημονεύσου τον αγίου πατρδς Παύλον, τον τήσδε της 
πόλεως επισκόπου γενομένον (στ. 198-199). Σημειωτέον ότι ό λόγος 
συνεταχθη και έξεφωνήθη ένώπιον τών κατοίκων μιας ώρισμένης πό¬ 

λεως, διότι, άλλως, θά άπεφεύγετο ή άναφορά εις την πόλιν του όμι- 

λητοΰ.Ό συντάκτης-όμιλητής, λοιπόν, εύρίσκετο εις πόλιν όπου έχρη- 

ματισεν επίσκοπος ο αποστολος Παύλος καί ώργάνωσε την εκεί εκ¬ 

κλησίαν. Μπορεί νά είκάση κανείς ότι πρόκειται διά την Αντιόχειαν 
τής Συρίας,^ όπου πράγματι ό Παύλος, μαζί μέ τον Βαρνάβαν, συνετέ- 

λεσεν εις την οργάνωσιν τής εκκλησίας, ή δέ πόλις άπετέλεσεν όρ- 

μητήριόν του έπι εικοσαετίαν2. Εις την περίπτωσιν αύτήν είναι πι¬ 

θανόν ή άπαρχή τού λόγου νά ανάγεται εις τον Χρυσόστομον, ό όποιος 

1. Διά τά σχετικά χωρία βλ. Ο. \Υ. Η. Εδΐηρβ, ενθ’άνωτ., σ. 971. 

2. Βλ. σχετικώς Πραξ. ια 25-26 κ.ά. Ή παρουσία του Παύλου εις την 
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εις την Αντιόχειαν διετέλεσε πρεσβύτερος, αλλά κάποιος ταχογρά¬ 

φος, ίσως καί μετά την άναχώρησιν εκείνου — έκλεγέντος αρχιεπισκό¬ 

που τό 397 — διά την Κωνσταντινούπολή, κατέγραψε τό κείμενον 

προσθέτων ίδικά του στοιχεία. 

Την ύπόθεσιν ότι άλλο πρόσωπον έπενέβη εις εν άρχικόν κεί¬ 

μενον τοΰ Χρυσοστόμου ενισχύουν καί πλεϊστα ύφολογικά στοιχεία. 

Έπί παραδείγματι, υπάρχει μία προσπάθεια υίοθετήσεως του ύφους 
τοΰ Χρυσοστόμου αλλά καθ’ υπερβολήν. Ώς γνωστόν, ό χρυσορρήμων 
πατήρ δεν έφείδετο τών σχημάτων λόγου, όπως τής άντιθέσεως1."*!)- 

μως εδώ υπάρχει τέτοια υπερβολή εις τήν χρήσιν της, ώστε φαίνε¬ 

ται νά γίνεται τεχνηέντως. Είδικώτερον, αύτό ισχύει εις τάς άντι- 

θετικάς προτάσεις: συμπολίτης αγγέλων ...άλλα και αρχαγγέλων... 
(στ. 11-12)* Ον γάρ άγγέλοις ..., άλλ5αγγέλων... (στ. 12-13)· ού την 
προ αιώνων..., αλλά τον θνητού τούτου... (στ. 17-19)· Ού γάρ δ μο¬ 

νογενής..., άλλη θνητή φύσις... (στ. 20-22)· ούχ έαντω πραγματεύ¬ 

εται, αλλά τω γένει... (στ. 22-23)· Ούτε γάρ... άπέθανεν, ούτε δι έαν- 

τον άνέστη, ούτε... άνε?*.ήφθη· ούτε γάρ..., ούτε ήγείρετο ή άνάστασις 
(στ. 23-26)· Ό Θεάς ούκ άνίσταται, άλλ άνιστψ ούκ εγείρεται, άλλ 
εγείρει- ον ζωοποιείται, αλλά ζωοποιεί (στ. 26-27)· ούχ δ Θεάς..., άλλ 
η ένσαρκος... (στ. 27-28)· άνιστα μ'εν..., εγείρεται δέ... (στ. 31-32)· 

ούκ αύτάς ούρανοϋ δεόμενος..., αλλά τά γήϊνον σκεύος... (στ. 33-34)· 

ούχ έαντω..., ούτε δΐέαντάν..., πάντα δέ ταντα νπέμεινε... (στ. 41-44)· 

ούχ έαντω έδόθη ή τιμή..., αλλά τω θνητω γένει... (στ. 49-50)· ού- 

δέπω ..., ούδέπω..., άλλεπειδή έν τη άπαρχή... (στ. 50-52)· έσιώπησε 
μέν..., έδειξε δέ... (στ. 60)· ού γάρ..., άλλά κατά τής ρίζης... (στ. 60- 

Άντιόχειαν παρουσιάζεται άναλυτικώς ύπό τοΰ Ιοδβρίι ΗοΙζπογ, μτφρ. τ. Άρ- 

χιεπ. Αθηνών Ιερωνύμου, Παύλος, Άθήναι 121989, σσ. 81-92 κ.ά. 

1. Σταχυολογοΰνται έκ τών έργων του ώρισμένα παραδείγματα άντι- 

θέσεων: ούχ'ι τους λύκους..., άλλά και τά πρόβατα...- ονχϊ τά μηχανήματα..., 

άλλά προ τούτο»...· Ονκ άρκοϋσιν..., άλλά και ημείς...· ούχ ΐνα ριφώσιν, άλλ ϊνα 
πανσωσι...· ονκ έκείνοις έλεγε..., άλλά και τοντοις...· ούτε παρ' έτερο»..., άλλ 
απλώς· ού σόν έστιν..., άλλέμέ δίκαιον...· Μή τοίννν τοϋτο..., άλλ εκείνο...· ον 
μόνον ούκ έκέλενσε..., άλλά και άπέλυσεν. ..-ον νηστεία έστιν..., άλλ5 ή προσφορά... ■ 
ού γάρ διά τά πάσχα..., μηδέ..., άλλά διά τά αμαρτήματα... κ.ά.Ίω. Χρυσοστό¬ 

μου, Εις τούς τά πρώτα Πάσχα νηστεύοντας, ΡΟ 48, 861-867· ούκ επειδή...· 
ουδέ γάρ...· Ον τοίννν..., άλλ επειδή ...· ον τάν πάσχοντα.,., άλλά τάν ποιοϋντα...· 
ούχ άπλώς νυν..., άλλ ΐνα μή τοϊς έχθροϊς...- Ούδέ γάρ..., άλλά και υπέρ υμών... 
κ. ά.Ίω. Χρυσοστόμου, Εις τήν προδοσίαν τοΰ Ιούδα, ΡΟ 49, 373-374 κ.ά. 
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63)· Ονκ εξ όμοτίμιας..., άλλ’δτ,«... (στ. 66-68)· Άλλ’ονκ άπέθανε..., 

αλλ εζησεν... (στ. 78-/9)· ονκ ελ,νσε..., άλλα κατέλαβεν... (στ. 82- 

83)· ον κατά φνσιν..., άλλα διά την παράβασιν..., διά δε την φιλαν¬ 

θρωπίαν... (στ. 100-102)· ονχ ή τον πυράς..., άλλ3 ή παράβασις... (στ. 

103-105)· ον τη φύσει..., άλλα τη προθέσει... (στ. 107)· Μη πρόκριμα 
ήνεγκε..., οντε ήμϊν πρόκριμα... (στ. 112-114)· ονχ εν γένος, ονχ έν 
κλήμα, άλλα πάσαν... (στ. 116-117)· Ον συγχωρεϊ..., άλλ’ορα... (στ. 

119-120)· Ον γάρ Σάββατον..., ον περιτομήν..., ον πόνοις..., άλΧ 
άπλότητι... (στ. 122-124)· ονχ ή φύσις..., άλΧή αμαρτία... (στ. 129- 

130)· Ονκ αν άλλως..., είμη σταυρόν... (στ. 131 )· Ον γάρ δυναστεία..., 
άλλά κρισει (στ. 144-145)· ον την σοοτηρίαν μόνον, άλλά... σωτηρίαν 
(στ. 149-150)· ϊνα μη δόξη..., άλλ3 ενδοκιμουντά στέφειν (στ. 150- 

151)· ον παρ άλλης δννάμεως..., άλλ3 εαυτός έαντώ παρέχων... (στ. 

162-163)· ον περιετράπη τό σκάφος, άλλά τό Ιστίον... (στ. 201-203)· 

ονχ ϊνα νικήση, άλλ3 ϊνα γνμνωθή (στ. 219-220)· ονχ αμαρτωλούς 
άνελεϊν, άλλ3 αμαρτίαν ονκ απίστους έκκόπτειν, άλλ3 απιστίαν (στ. 

227-228)· ον τώ σώματι..., άλλά τή νόσω... (στ. 230)· μίαν μέν ... 

την, ίατρείαν, διάφορα δε τά φάρμακα... (στ. 234-235)· ονχ έκονσία 
γνώμη..., άλλ3 έπειδάν ή φύσις... (στ. 235-237)· ονχ έκονσία γνώμη..., 

άλλ' νπό άνάγκης... (στ. 238-239)· ον θεραπεύσας, ον κολακεύσας, 

ονχ άπαλω λόγω χρησάμενος, άλλ3 ευθέως... (στ. 244-245)· ονχ 
εκων..., άλλά τή φνσει... (στ. 254-256)· ον την δουλοπρεπή, άλλά 
την προτρεπτικήν (στ. 259-260)· ον κολακενόντων, άλλά προς τό ά¬ 

γιον σώμα... (στ. 265-266)· ούκέτι τοΐς άπηνέσιν..., άλλά τοΐς τρέ- 

φονσι... (στ. 267-268)· ον κολακευτικός, άλλά παιδευτικός (στ. 275)· 

ον κολακεύουν, άλλ3 άλήθειαν παιδεύων (στ. 279)· Άλλ3 αντη μέν..., 
ύμεϊς δέ... (στ. 285-286)· τή μέν δψει..., τή δέ δυνάμει... (στ. 292)· 

ον μόνον ζώντα..., άλλά και νεκρά (στ. 297-298)· ον την φνσιν..., 
αλλα τή θεία δυνάμει... (στ. 307-308)· ονκ έδείτο.,.ού σπέρματος, ον 
γαστρός, ον κνοφορίας, άλλ’ότε ήθέλησε... (στ. 315-316)· Ον πρώτον 
έπλεόνασε..., άλλά πρώτον άνέκλινε... (στ. 321-322)· ονκ άπορρέων, 

άλλά πληθύνων... (στ. 323-325). 

Βεβαίως, υπαρχουν και άλλα μορφολογικά στοιχεία εις τον λό¬ 

γον, συνήθη εις τον Χρυσόστομον, δπως ή έπανάληψις τής λέξεως σή¬ 

μερον (στ. 4-7) , έπαναληψεις άλλων λέξεων ή φράσεων, όπως των 

1. Πρβλ. Σήμερον γάρ τά έν αδου...· σήμερον τάς χαλκάς πύλας...· σή- 
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έμπροθέτων προσδιορισμών μέ τάς προθέσεις διά (στ. 89-92, 96, 

101, 310-311), άπό (στ. 172-173, 175-282) και υπέρ (στ. 279-280), 

έπανάληψις του ρήματος ηύρε (στ. 222-226), τής ερωτηματικής 
αντωνυμίας τίς και τίνα (στ. 207-209) κ. ά. Συχνή είναι ή προστακτι¬ 

κή των ρημάτων1, όπως ακούε (στ. 46), θανμαζέτω (στ. 70), ορα (στ. 

120, 170, 309, 318), πρόσεχα (στ. 145), έννόησον (στ. 195), αρμό¬ 

σατε (στ. 286), έγείρατε (στ. 287), Είπέ (στ. 328), ερμήνευε (στ. 328). 

Συ/νόταται είναι αί ερωτήσεις που άπευθύνονται κυρίως προς τό 
άκροατήριον2 (στ. 48-49, 72-75, 106-107, 121, 122, 134, 136, 144, 

147-148, 166, 184-188, 196-198, 207-209, 296-298, 304-308).Επί¬ 

σης, εις τό κείμενον υπάρχουν πολλά συγκριτικά έπιρρήματα και έπί- 

θετα, πράγμα ιδιαιτέρως σύνηθες εις τον Χρυσόστομον3, όπως εις τάς 
φράσεις: Και ώσπερ κατά τον Άδάμ...ώσπερ ονν έκεϊ ή άπόφασις... 
όντως ή τον Σωτήρος Άνάληψις (στ. 58-65)· Ώσπερ ούν ή τον Άδάμ 
ζωή...οντω και ενταύθα (στ. 80-83)· Και ώσπερ τω Άδάμ πρόκρι- 

μα...όντως ουδέ ήμϊν πρόκριμα (στ. 85-87) κ.ά. 

Γενικώτερον, τό ύφος του λόγου απέχει πολύ έκείνου άλλων 
Πατέρων και έκκλησιαστικών συγγραφέων, όπως του Αθανασίου και 
του Κυρίλλου πατριάρχων Αλεξάνδρειάς, του Γρηγορίου Θεολόγου, 

του Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως (ή446)4 κ.ά., εις τους οποίους 

μερον τους μοχλούς..., Ίω. Χρυσοστόμου, Εις τό όνομα τοϋ κοιμητηρίου καί 
εις τον σταυρόν του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ίησου Χρίστου, ΡΟ 
49, 394-395· Σήμερον γάρ καταλλαγαι...· σήμερον ή χρονιά έχθρα...· σήμερον 
ειρήνη..., Ίω. Χρυσοστόμου, Εις την άνάληψιν του Κυρίου ημών Ίησου Χρί¬ 

στου, ΡΟ 50, 444 κ.ά. 

1. Πρβλ. καί Μ 3γϊιι8 δοίίτΒγ, Κθοίιβιχίιβδ 5ΐιτ Ια δγηΐβχβ άβ δαΐηΐ Ίεαη 
ΟίΓγδοδΙοιηε οΤίψΓεδ Ιοδ «ΗοιτκΊϊβδ ηιιγ Ιοκ δίβΐιιβδ)), Ρ3ΓΪ8 1939, σσ. 95-100. 

2. Είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής ομιλητικής του Χρυσοστόμου ή 
χρήσις τών ρητορικών ερωτήσεων, όπως εις τά παραδείγματα: άρα μή έρημος 
γέγονα τής άνωθεν ροπής; άρα μή τής προνοίας έστέρημαι τής παρά τοϋ 
Δεσπότου;Ίω. Χρυσοστόμου, Εις την ΓένεσινΌμιλία ΝΒ', ΡΟ 54, 459· Ταν- 

τα αί όψεις προεδήλονν έκεϊναι; ταϋτα τών αστέρων ό άριθμός; ταϋτα τά δράγ- 

ματα; Πον τά τών επαγγελιών; που τά τών υποσχέσεων; Άρα ήπατήμεθα; άρα 
παρελωγίσθημεν; Πον γάρ με λοιπόν προσκυνήσονσιν οί αδελφοί...τον τοσοντον 
αυτών άπωκισμένον; Του αύτοΰ, Λόγος προς τους σκανδαλισθέντας έπί ταΐς 
δυσημερίαις ταϊς γενομέναις, καί τή του λαού καί πολλών ιερέων διώξει καί 
διαστροφή καί περί άκαταλήπτου, καί κατά Ιουδαίων, ΡΟ 52, 506 κ.ά. 

3. Μ&Γΐιΐδ δοίΪΓ3γ, ένθ’άνωτ., σσ. 165-170. 

4. Έπί παραδείγματι εις τον Πρόκλον αποδίδονται οκτώ εκ τών έκ- 
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συν τοΐς αλλοις άπεδόθησαν κατά καιρούς αμφιβαλλόμενα έργα του 
Χρυσοστόμου. Έδώ τό ύφος διατηρεί την ρυθμικότητα και την ποικι¬ 

λίαν των εκφραστικών μέσων1, ή όποια χαρακτηρίζει τα γνήσια έργα 
του Χρυσοστόμου. Επομένους ό συντάκτης ήκολούθησε συγκεκριμέ- 

νον έκφωνηθέντα λόγον του Χρυσοστόμου ή υιοθέτησε πιστώς'τό 
ύφος εκείνου. 

Β) 0^ δεύτερος λόγος εις την Άνάληψιν2 επιγράφεται: Ίωάννου 
Αρχιεπίσκοπον Κοινσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου λόγος εις την 
Άνάληψιν &ρχ.: «Φέρε δή και σήμερον))· τελ.: «περιμένοντες... τήν 
προς αυτούς του Πνεύματος του αγίου έπιφοίτησιν... εις τούς αιώνας 
τών αιώνων, αμήν» και παραδίδεται ύπό του χειρογράφου κωδικός 
ΟχίθΓ(1 Βοίϋθώι Ε. Ό. ΘΜε 50, φφ. 48^-52 (12ου-13ου αί.)3. Ό 
κωδιξ περιέχει εξ ολοκλήρου έργα του Χρυσοστόμου και ό συγκε¬ 

κριμένος λόγος είναι ό μοναδικός άφιερωμένος εις τήν έορτήν τής 
Άναλήψεως. 

Άπό^ πλευράς περιεχομένου τονίζεται άρχικώς ή σημασία πού 
έχει, διά τον κόσμον ή έορτή τής Άναλήψεως (στ. 3-30). Άνελήφθη 
ό Κύριος οδηγών πάντας προς έαυτόν και άνυψών τον παλαιόν Άδάμ 

πΡ0ζ ουρανόν. Διέστη άπό τών μαθητών Του διά νά καθίση έν 
δεξιά του Πατρός καί νά έτοιμάση τόπον δι’ έκείνους. Ώς άμπελος 
άνέβη προς τον γεωργόν καί έστειλεν ώς κλήματα τούς μαθητάς διά 
να διδάξουν τον λόγον Του εις πάσαν τήν οικουμένην. Άναληφθείς μάλι¬ 

στα ό Κύριος ύπεσχέθη νά στείλη προς τον κόσμον τό άγιον Πνεύμα 
(στ. 31-39). Εις τό κείμενον ή έορτή τής Άναλήψεως συνδέεται μέ 

τήν δευτέραν Παρουσίαν (στ. 39-103)· τότε θά έμφανισθή ό Ιησούς 
έπί των νεφελών του ούρανοΰ, όπως άνέβη εις τον ούρανόν τήν ημέ¬ 

ραν τής Άναλήψεως· τότε θά άναστηθουν οί νεκροί καί θά παραλάβη 
τους μαθητας Του, όπως ακριβώς ύπεσχέθη. 

δεδομένων λόγων του Χρυσοστόμου εις τήν Άνάληψιν βλ. ΒεηβΒϊΙα Μβγχ 

Βγοο1]3π3. υηίεπ,ιιοΗαι^ αΗτ άβη Ηοπώ^Ηβη Ν3οΗ]3β ^ ΡβίηβτοΗβη ΡγοΜο5 

νοη Κοη8(3ηϋηορβ1, ΜίπίδίβΓ 1940. 

1. Βλ. σχετικώς Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ιωάννης ό 
Χρυσόστομος, τόμ. Α', Αθήνα 21999, σσ. 127-139. 

2. Κατεγράφη επίσης ύπό Μ. ΟββΓΒκί, Οιν* Ρ3ίΓαιη ΟηιβοοπΗη, ενθ’ 
ανωτ., νοί. II, σ. 648 (άρ. 5060). 

τ ^ ν3’ Ήηπερΐγρα^ ύπ° ΜίοΗβ1 Αυόΐη63υ, ΟκΒα* ΟΗι^οβϋωηκϊί ΟΓ360ί 
I: (--0(11065 Βπίβηιώιβ βΐ ΗΐΒα-ηί&β, ΡηγΕ 1968, σσ. 210-211. 
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Κύριον χαρακτηριστικόν του λόγου αύτοΰ είναι ότι περιγρά- 

φονται λεπτομερώς τά γεγονότα τής Άναλήψεως καί τής δευτέρας 
Παρουσίας, συμφώνως πάντοτε προς τό κείμενον τής Καινής Διαθή¬ 

κης. Μάλιστα αί άγιογραφικαί άναφοραί αποτελούν τον κύριον κορ¬ 

μόν τού λόγου καί δεν δίδονται έπί μέρους προεκτάσεις εις θεολογι- 

κά-δογματικά ή ήθικά ζητήματα. Άντιθέτως, ό Χρυσόστομος εις 
τά γνήσια έργα του άξιοποιεΐ οπωσδήποτε τά άγιογραφικά δεδομέ- 

να προς έπίρρωσιν τών όσων γράφει, δεν άρκεΐται όμως εις αυτά, 

καθ’ όσον φροντίζει νά έμβαθύνη εις τά γεγονότα καί νά έρμηνεύη τάς 
έννοιας μέ τον ίδικόν του έμπνευσμένον τρόπον1. Έντύπωσιν προκα- 

λεΐ, λοιπόν, τό γεγονός ότι τά άγιογραφικά χωρία καταλαμβάνουν 
υπέρ τό ήμισυ τής έκτάσεως του κειμένου2, πράγμα άσύνηθες, πού 
οδηγεί εις τήν ύπόθεσιν ότι ό λόγος δέν συνεγράφη ύπό του Χρυσο¬ 

στόμου, αλλα υπο τίνος άλλου, ό όποιος έχρησιμοποίησε τό όνομα 
τού μεγάλου πατρός προκειμένου νά έξασφαλίση διάρκειαν ζωής εις 
τό έργον του. 

Κατά τά άλλα ό συγγραφεύς προσπαθεί νά μιμηθή διάφορα 
μορφολογικά στοιχεία έργων τού Χρυσοστόμου, όπως τήν έπανάλη- 

ψιν, π.χ. τής λέξεως σήμερον (στ. 3, 4, 6, 8, 13, 14, 20, 23), τήν 
έρώτησιν (στ. 53-54, 153-154) κ.ά. Ό λόγος πάντως είναι σύντομος 
καί ύστερεΐ γενικώς τόσον άπό πλευράς μορφής, όσον καί περιεχο¬ 

μένου, συγκρινόμενος προς τούς γνησίους τού Χρυσοστόμου. Συνεπώς, 

πρόκειται δια περιπτωσιν νοθου λόγου έπιγραφομένου επ’ όνόματι 
εκείνου. 

Γ) Ό τρίτος λόγος3 επιγράφεται: Τον έν άγίοις πατρός ημών 
Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου λό¬ 

γος εις την αγίαν Ανάληψιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού 
Χριστού■ άρχ.: «Έορτήν σήμερον έπιτελοΰμεν θαυμαστήν καί παρά¬ 

δοξον»* τελ.: ((καί τών έπηγγελμένων έπιτυχεΐν άγαθών ... νυν καί αεί 

1. Βλ. ένδεικτικώς τά ερμηνευτικά έργα Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, Εις 
τήν Γένεσιν Όμιλία ΝΕ', ΡΟ 54, 479-486· Εις τον ΡΙΗ' ψαλμόν, ΡΟ 55, 675- 
690· Εις Έφεσίους, ΡΟ 62, 7-176 κ.ά. 

2. Πρόκειται διά τούς στίχους 8-10, 12-13, 16-23, 26-30, 32-34, 35- 

53, 59-64, 67-72, 82-86, 88-90, 94-101, 104-121, 129-134, 138, 146-152, 

158-159, 162-163, 167-169, 170-172, 175-176, 178-190. 

3. Μ. Ο66Γ3Γ(1, ενθ’άνωτ., νοί. II, σ. 625 (άρ. 4908). 
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καί δόξα και εις τους αιώνας των αιώνων, άμήν». Τό έργον παραδίδε- 
ται υπό των χειρογράφων κουδίκων: α) δοοπίΐίβιΐδίδ §τ. 527 (λ¥. II. 10), 

φφ. 47ν-50ν (12·ου αί.)1, όπου περιέχονται λόγοι του Χρυσοστόμου 
και ό συγκεκριμένος προηγείται δύο άλλων έκδεδομένων, εις τό αυτό 
θέμα, και β) ν^ίΐο&ηιΐδ £Γ. 1192, φφ. 74ν-79 (14ου-15ου αί.)2. 

Τό κείμενον άρχίζει διά του χαρακτηρισμού της έορτης της 
Άναλήψεως ώς θαυμαστής και παραδόξου (στ. 4), διότι αύτή έκφράζει 
την άμετρον φιλανθρωπίαν του Σωτηρος. Παραλλήλως, μίαν ημέραν 
τόσον σημαντικήν, ή έκκλησία κοσμείται μέ τό πλήθος των τέκνων 
της (στ. 4-'11).Έκπληξις βεβαίως καταλαμβάνει τους πιστούς, όταν 
άναλογίζωνται ότι ό Χριστός προσέλαβε την άπαρχήν του άνθρωπίνου 
γένους καί την άνεβίβασεν εις τον ουρανόν ώς σύνθρονον του Πατρός 
(στ. 12-17). Ιδιαιτέρως δε ή άνάβασις έγένετο επί νεφέλης, ή οποία 
άποτελεΐ σύμβολον τής θείας δυνάμεως (στ. 21-25). Αψευδείς μάρ¬ 
τυρες του γεγονότος υπήρξαν οί απόστολοι (στ. 17-27), οί όποιοι έ- 

πληροφορήθησαν ότι κατά τον αύτόν τρόπον, δηλαδή μετά του σώ¬ 

ματος καί επί νεφέλης, θά έμφανισθή ό Κύριος κατά την δευτέραν Αυ¬ 

τού Παρουσίαν (στ. 159-173). Έν τέλει, εκφράζεται ή βεβαιότης ότι 
οί πιστοί θά συναντήσουν τότε τον Κύριον ερχόμενον μετά δόξης καί 
θά γευθοΰν τά αιώνια αγαθά (στ. 173-185). 

Βεβαίως, εις τον λόγον έξαίρεται ιδιαιτέρους τό όμοούσιον τού 
Υιού μετά τού Πατρός, ένω έπισημαίνεται ότι ή αύτή σχέσις συνδέει 
καί τό άγιον Πνεύμα μέ τά άλλα δύο πρόσωπα τής αγίας Τριάδος 
(στ. 134-136). Ή δογμ.ατική διδασκαλία τού όμοουσίου3 άποτελεΐ τήν 

1. Ή περιγραφή τοΰ κώδικος έγένετο υπό των Ε. ΜΠΙκγ, 0&Ιη1ο§ιιο θοδ 
Μβηυδοπίδ Ογ605 Ββ Η ΒΐΒΙΐοίΗβφιβ 6ε ΙΈδουτίβΙ, ΑηΐδΙει-ίΗιη 1966, σσ. 472-473 

καί ΚοόβΓΐ Ε. 0»ΓΐβΓ, Οκΐίοβδ ΟΗιγδΟδί.οιηία Οι·3εοΐ. III: ΟοΒίοβδ Αιηεποββ ε! 

Ειιτοραε οοοΜθηΐΜϊδ, Ρηπ5 1970, σσ. 98- 99. 

2. Βιβλιογραφία περί τοΰ κώδικος παρατίθεται υπό ΡηιιΙ 03ΐΐ3Γΐ-Υΐΐ;- 

Ιογϊο Ρ6ΓΪ, 3ιΐδδϊίΐΐ Βΐ6Ηο£Γ3ίιοΐ ρεΓ ΐ ΜλγκκοιίΜϊ Οεεεΐ θεΙΗ ΒΐΒΙίοϋεε» ν&ΙΐαιηΗ, 

ΟΐΙΙό άεΐ ν^ΙΐοΛηο 1970, σ. 667. Διά τό περιεχόμενον τοΰ χειρογράφου δίδει 
πληροφορίας καί ό Α. ΕΗγΗηιΜ, ένθ’ άνωτ., III Βαίκΐ, σ. 769. 

3. Οί Πατέρες τής Α' Οικουμενικής Συνόδου έναργώς άντελήφθησαν καί 
διετύπωσαν τον όρον· βλ. ένδεικτικώς ...Οντω νοήσαντες οί Πατέρες, έγρα¬ 

ψαν όμοούσιον... (Μεγάλου Αθανασίου, Κατά Άρειανών προς τους έν Αφρική 
τιμιωτάτους επισκόπους, ΡΟ 26, 10440)· ήναγκάσθησαν και αυτοί (= οί Πα¬ 

τέρες) αύθις σνναγαγεϊν εκ των γραφών τήν διάνοιαν καί, αιτερ πρότερον έλεγον, 
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κυρίαρχον ιδέαν που διέπει τον λόγον, καθώς όλα τά υπόλοιπα — γε¬ 

γονότα, διδασκαλία, άγιογραφικά χωρία — οίκοδομουνται επί του δόγ¬ 

ματος αυτού1. 
Εις τον λόγον υπολανθάνει ή προσπάθεια τοΰ συγγραφέως νά 

άποκαταστήση τήν θεότητα τοΰ Υιού διά τοΰ έπιχειρήματος τοΰ όμο¬ 

ουσίου Του μετά τού Πατρός, όπως έπί παραδείγματι εις τά χωρία: 

Καί περί τής έκ δεξιών αυτόν καθέδρας καί όμοονσιότητος προς τον 
Πατέρα, όρο. πώς προαναφωνεϊ ό Δαυίδ λέγων... Είδες τό όμότιμον; 

(στ. 90-94)* 'Ινα γάρ μή νομίσι] αυτόν έλάττονα τοϋ Πατρός είναι... 
7δον μεγίστη διαφορά, ότι οί μέν κτιστοί, δ όέ άκτιστος καί ομότι¬ 

μος τώ Πατρί... Όρας πώς διαιρεί κτίσμα καί κτίσιν, λειτουργούς 
Καί δεσπότην, κληρονόμον καί γνήσιον Υιόν; (στ. 100-111)· μή θο- 

ρυβηθής, μηδέ έλάττονα τοΰ Πατρός τον Υιόν ύπολάβης... Άκουε γάρ 
τοϋ Χρίστου λέγοντος «έγό: καί ό πατήρ έν έσμεν» (στ. 123-125)· 

«όταν παραδώ τήν βασιλείαν... καν τό παν αντοϋ είναι λέγη, ουκ απο¬ 

στερεί τον Πατέρα· καν τοϋ Πατρός, ον διαιρεί τον Υιόν καν τε δ 
Υιός νπέταξεν, μή άλλότριον είναι λέγε τον Πατέρα τον Υίοϋ, ή τοϋ 
Πνεύματος. Κοινά γάρ τά κατορθώματα...ουκ έλάττωσιν δηλοί.,.άλΚ 
όμοτιμίαν καί συμφωνίαν τό τον Πατέρα όργίζεσθαι υπέρ των εις τον 
Υιόν γεγεννημένων ώς Πατρός προς Υιόν. Ό γάρ δργιζόμενος υπέρ 
αυτόν, πώς άλλότριος αντοϋ έστίν; ...Ώστε ουκ έστι χωρίζειν τον Υιόν 
τής δόξης τον Πατρός ...ούτως έλενσεται, δήλον ότι μετά σαρκός καί 
έν νεφέλη (στ. 130-158). 

Παρά τό γεγονός ότι καί ό Χρυσόστομος άνεφέρθη εις τό θέ¬ 

μα τού όμοουσίου2, αί άνωτέρω άναφοραί εις ένα πανηγυρικόν-έορ- 

ταϋτα πάλιν λενκότερον είπεΐν καί γράψαι, όμοούσιον είναι τώ πατρί τον υιόν 
(Μεγάλου Αθανασίου, Ότι ή έν Νίκαια σύνοδος έωρακυΐα τήν πανουργίαν των 
περί Εύσέβιον έξέθετο πρεπόντως καί εύσεβώς κατά τής άρειανής αίρέσεως τά 
όρισθέντα, Ορΐίζ, I. II, 177.9)· 

1. Ή σχετική προς τον όρον βιβλιογραφία είναι έκτενεστάτη. Συνοψίζε¬ 

ται εις τό γενικόν έργον τοΰ Νικολάου Γ. Ξεξάκη, Όρθόδοξος Δογματική. 

Ή Θεολογία τοΰ όμοουσίου, Αθήνα 2006, σσ. 152-210. 

2. Ενδεικτικά! άναφοραί τοΰ Χρυσοστόμου περί τό θέμα τοΰ όμοουσίου 
είναι αί έξης.: Ζητοϋμεν γάρ.,.ει τής αυτής ουσίας ό Υιός τώ Πατρί- μάλλον δε 
ον ζητοϋμεν, άλλ εύρήκαμεν τούτο διά τήν τοϋ Χρίστον χάριν, καί κατέχομεν 
μετά ασφαλείας... Αίσχύνομαι μεν οϋν καί ερυθριώ... Τις γάρ ημάς ου γελάσεται 
τά οντω φανερά κατασκενάζειν καί άποδεικνύναι πειροομένονς; Ποία δε ουκ άν 
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ταστικόν λόγον διά την Άνάληψιν έγείρουν ώρισμένα ερωτηματικά διά 

την γνησιότητά του. Συγκεκριμένως, αί διάφοροι έορταστικαί περι¬ 

στάσεις άπετέλεσαν διά τον Χρυσόστομον περισσότερον άφορμάς προς 

διατύπωσιν παραινέσεων ήθικοΰ και ποιμαντικού χαρακτήρος παρά 

δογματικής διδασκαλίας. Μάλιστα ή προσπάθεια νά τονισθή ότι ό 

Υιός δεν υπήρξε κτίσμα του Πατρός παραπέμπει εις την δογματικήν 

διδασκαλίαν του Μεγάλου Αθανασίου1 προκειμένου νά έδραιώση την 

θεολογίαν του όμοουσίου, καθώς και εις την άντιρρητικήν διδασκα¬ 

λίαν του προς άντιμετώπισιν του Άρείου. Αυτόν τον όρον είσηγή- 

θησαν και καθιέρωσαν αί δύο πρώται Οικουμενικά! Σύνοδοι και αυ¬ 

τός περιελήφθη εις τό Σύμβολον Πίστεως Νίκαιας-Κωνσταντινου¬ 

πόλεως. Βεβαίως, είναι γνωστόν ότι παρά την καταδίκην του Άρεί¬ 

ου υπό τής Α/ Οικουμενικής Συνόδου (Νίκαια, 325) ή αίρεσις του 

δεν άπεσοβήθη έντελώς και άρα ό κίνδυνος έξ αύτής εξηκολουθησε 

νά έλλοχεύη. Ούτως εξηγείται ή άνάγκη πολεμικής έναντι τής διδα¬ 

σκαλίας του, περιστασιακώς υπό των Πατέρων διά των λόγων των. 

Επίσης, ξενίζει και ή χρήσις του όρου όμοουσιότης (στ. 90) εις τόν 

συγκεκριμένον λόγον, όρου που δεν χρησιμοποιείται εις τά γνήσια 

έργα του Χρυσοστόμου, καθώς προτιμάται ό όρος τό όμοούσιον.2 

είη κατάγνωσις ζητεϊν εΐ δμοούσιός έστιν ό Υιός τώ Πατρί; Τοϋτο γαρ ονχί 
ταΐς Γραφαΐς μόνον, άλλα καί τή κοινή πάντων των άνθρώπων δόξη, καί τή 
των πραγμάτων φύσει μαχόμενόν έστι (Ίωάννου Χρυσοστόμου, Προς τους 

άπολειφθέντας τής συνάξεως, και του όμοούσιον είναι τόν I ιόν τω Πατρι άπό- 

δειξις, και ότι τά ταπεινώς είρημένα και γεγενημένα παρ’ αύτοΰ, ου δι’ ασθέ¬ 

νειαν δυνάμεως, ούδέ δι’ έλάττωσιν έγίνετο καί έλέγετο, άλλα δι’ οικονομίας 

διαφόρους. Άπό του περί άκαταλήπτου καί ακολούθως, ΡΟ 48, 758). 

1. Βλ. ένδεικτικώς- Υιός άληθινός φύσει καί γνήσιός έστι τον Πατρός, 

ίδιος τής ουσίας αυτόν...ίδιον τής τοϋ Πατρός ουσίας γέννημα. Διό Θεός έστιν 
αληθινός, άλΐ]θινοϋ Πατρός δμοούσιος υπάρχων (Μεγάλου Αθανασίου, Κατά 

Άρειανών, Λόγος Α', 9, ΡΟ 26, 280-29Α)· Ό...Υιός...ίδιος τής ουσίας τοϋ 
Πατρός, αεί έστιν αεί γαρ όντως τοϋ Πατρός, αεί είναι δει καί τό ίδιον τής 
ουσίας αντοϋ, όπερ έστιν δ Λόγος αυτόν καί ή σοφία (αυτόθι, ΡΟ 26, 720-ϋ)· 

βλ. σχετικώς καί Ήλία Δ. Μουτσούλα-Κίμωνος Παπαχριστοπούλου, 

Ό Μέγας Αθανάσιος. 1600 έτη άπό του θανάτου του, Άθήναι “1989, σσ. 79-88 

κ.ά.· Ήλία Δ. Μουτσούλα, Ή άρειανική έρις καί ό Μέγας Αθανάσιος, μέρος 

Β'.Ό Μέγας Αθανάσιος, τόμ. Α', Αθήνα 1988· Στυλιανού Παπαδοπούλου, 

Αθανάσιος ό Μέγας καί ή Θεολογία τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, Άθήναι 1980. 

2. Βλ. Ο. λΥ. Εαιηρε, ένθ’άνωτ., σ. 960. 
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Δεν είναι τυχαΐον, τέλος, ότι εις τόν λόγον αυτόν έπισημαίνεται 

τό όμοούσιον καί τοΰ αγίου Πνεύματος1 μέ τά άλλα δύο πρόσωπα 

τής Αγίας Τριάδος (στ. 135-136), δόγμα που καθιερώθη υπό τής Β' 

Οικουμενικής Συνόδου (Κο^νσταντινούπολις, 381), ή οποία κατεδίκασε 

τους Πνευματομάχους. Κατά γενικήν ομολογίαν, ό Μ. Αθανάσιος έν- 

έπνευσε τους Καππαδόκας καί άλλους μεγάλους Πατέρας διά νά αντι¬ 

μετωπίσουν έν συνεχεία τους αιρετικούς αυτους . 

Αλλά καί άπό πλευράς μορφής ό συντάκτης τοΰ κειμένου φαί¬ 

νεται ότι ακολουθεί εις ώρισμένα σημεϊα τόν Μ. Αθανάσιον, όπως εις 

τήν φράσιν δθεν ούκ άπελήφθη (στ. 47)- χρησιμοποιείται διά νά δη- 

λωθή ότι ό Υιός μέ τήν Ανάληψιν άνέβη εις τόν ουρανόν, άπό όπου 

δεν ειχεν άπομακρυνθή ώς Θεός. Ή αυτή φρασις απαντά και εις τόν 

Αθανάσιον3. 

Κάποιος συγγραφεύς, λοιπόν, επηρεασμένος υπό των δογματι¬ 

κών άντιπαραθέσεων περί τοΰ όμοουσίου των προσώπων τής Αγίας 

Τριάδος καί υπό τήν έπίδρασιν έργο^ν τοΰ Μ. Αθανασίου, τά όποια 

έγνώριζε, συνέγραψε τόν λόγον άποδίδων αυτόν εις τόν Χρυσόστομον, 

πρόσωπον μεγάλης αποδοχής, όλιγώτερον έμπεπλεγμενον εις τάς 

χριστολογικάς έριδας, τοΰ οποίου τό όνομα θα απεδιδε κΰρος και δια- 

χρονικότητα εις τό έργον. Έξ αύτής τής άπόψεως ό λόγος θά ήδύνα- 

το νά χαρακτηρισθή ώς άμφιβαλλόμενος τοΰ Χρυσοστόμου. 

Δ) Ό τέταρτος λόγος4 εις τήν Άνάληψιν έπιγράφεται: Ίωάννου 

αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου λόγος εις την 

Άνάληψιν τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ Χριστοϋ' άρχ.: «Ούκ οίδα ποια 

χρήσομαι γλώττη))- τελ.: «Καί ήσαν διά παντός έν τω ίερω αίνοΰντες 

1. Πρβλ. Ώσπερ γαρ δ Υιός, δ έν τώ Πατρι ών, έν φ καί δ Πατήρ έστιν, 
ούκ έστι κτίσμα, άλλέ ίδιος τής τοϋ Πατρός ουσίας...όντως καί τό Πνεύμα τό 
έν τω Υίω, έν φ καί δ Υιός έστιν, ον θέμις τοίς κτίσμασι σνντάσσειν, ουδέ 
διαιρεϊν αυτό άπό τοϋ Λόγον, και ατελή την Τριαδα κατασκευαζειν (Μ. Αθα¬ 

νασίου, Προς Σεραπίωνα περί Αγίου Πνεύματος Επιστολή Α, ΡΟ 26, 580), 

καθώς καί τό περιεχόμενον ολοκλήρου τής έπιστολής αυτής τοΰ Αθανασίου. ^ 

2. Πρωτ/ρου Θεοδώρου Ζήση, Ό Μέγας Αθανάσιος ώς υπερασπιστής 

τοΰ δόγματος τής Νίκαιας, έν Πρακτικά ΙΖ' Θεολογικοΰ Συνέδριου με θέμα. Ο 

Μέγος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 173-194. 

3. ΟοΓηείΐδ Ό 3161113, υηε Ιιοπιείΐε ίηεάίΐε δΐΐΓ ΡΑδεεηδΐοη, Βγζβηϊίοη 

ΧΕίν (1974), 126, 127. 
4. Μ. 0εεΓ3Γ(1, ένθ’άνωτ., νοί. II, σ. 637 (άρ. 4988). 
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καί εύλογοΰντες τον Θεόν... είς τούς αιώνας των αίώνουν, άμήν». Παρα- 

δίδεται υπό τριών χειρογράφων κωδίκων: α) Μαβφίακκ §τ. 284 (Υ1ε- 

οΐΐπώ' 215), φφ. 338ν-348ν (9ου και 10ου αί.)1, β) νΤιίίοίΐηιΐδ §τ. 1990, 

φφ. 229-231 (11ου-12ου αί.)2 και γ) Μοδφίβιΐδΐδ §τ. 5 (Πίκϋπιίτ 412), 

φφ. 264ν-270 (ετ. 1445)3. Είδικώτερον, οί δύο πρώτοι κώδικες απο¬ 

δίδουν τον λόγον είς τον Αθανάσιον Αλεξάνδρειάς, ενώ ό τρίτος είς 
τον Ίωάννην τον Χρυσόστομον. 

Τό περιεχόμενον του λόγου έχει ως έξης: Την ημέραν της 

Άναλήψεως εορτάζεται υπερφυές μυστήριον, κατά τό όποιον ό Κύριος 

επιστρέφει είς τον ούρανόν, από όπου κατέβη μέ την ένανθρώπησίν 

Του (στ. 4-12). Αυτή ή κατάβασις και ή άνάβασις έγιναν χάριν τής 

θείας οικονομίας, έφ’όσον ό Ίησοΰς είναι ακατάσχετος τόπω (στ. 9), 

αχώρητος (στ. 44) καί ακατάληπτος (στ. 10-11, 44-45). Πράγματι, τό 

γεγονός τής Άναλήψεως προεκάλεσεν έκπληξιν καί δέος καί είς αύ- 

τάς ακόμη τάς έπουρανίους δυνάμεις, πού ειδον τον Κύριον να άνα- 

λαμβάνεται είς τούς ουρανούς μετά σώματος άνθρωπίνου (στ. 15-27). 

Θαυμαστόν καί ύπέρλογον, έξ άλλου, είναι τό γεγονός ότι ό Σωτήρ 

εχει δύο φύσεις, θείαν καί άνθρωπίνην, ηνωμένας άτρέπτο^ς είς εν 

προσωπον, πράγμα το οποίον εξεδηλώθη είς διαφόρους περιστάσεις 

τής ένσάρκου παρουσίας Του. Έπί παραδείγμ,ατι, έκυοφορήθη έν γα- 

στρί καί συγχρόνως συνεκάθητο μαζί μέ τον Πατέρα είς τούς ουρα¬ 

νούς· περιεβληθη μέ σπάργανα καί περιβάλλει τον ούρανόν μέ νεφέ- 

λας· εγαλουχηθη ύπο γυναικός καί παρέχει ό ίδιος τροφήν είς πάντα 

άνθρωπον (στ. 28-42). Άνάλογον έκπληξιν έδοκίμασαν καί οί μαθη- 

ταί πού άτένιζον τον διδάσκαλον νά αναλαμβάνεται έπί νεφέλης (στ. 

42-60). Ενώπιον αύτών ένεφανίσθησαν δύο άγγελοι καί τούς καθη¬ 

σύχασαν λέγοντες ότι, όπως ό Κύριος άνελήφθη μετά σαρκός, κατά 

τον ίδιον τρόπον θά έπανέλθη κατά τήν δευτέραν Παρουσίαν, οπότε θά 

1. Τον κώδικα περιγράφουν ό ΑτοΜίΜίκΙηΐε νΐ3<ϋππΓ, δίδΙείΜΐΙοΗε- 

δΐίοε ΟρίδΗΐιίε ΚιΑορίδώ ΜοδΙνοΕΤοί δίηοιΠΙηοί ΒΐόΗοΙεΙίί. ΚιΑορώ ΟπχΗεδΙανπ 

ΜοδΙί53 1894, σσ. 262-267 καί ό ΑΙόεπ Ε1ιΗι3γ(Ι, ένθ’ άνωτ., II. β3ηά 
Εβίρζί^ 1938, σσ. 6-9. 

2. Βιβλιογραφία περί του χειρογράφου υπό Ρ. 03η3Π-ν. Ρειύ, ένθ’ 

άνωτ.· βλ. καί Α. ΕΗιΊι3γ<1, αυτόθι, σσ. 15-17 καί 81 (τό τρίτο τμήμα του 

χειρογράφου, είς τό όποιον περιέχεται ό λόγος, χρονολογείται, κατά τον συν¬ 

τάκτην του Καταλόγου, τον ΙΟον αί.). 

3. ΥΙβίϋππΓ, ένθ’άνωτ., σσ. 610-615. 
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κρίνη το ανθρώπινον γένος, άρχής γενομένης από των Ιουδαίων (στ. 

60-102). Ό λόγος κλείεται διά τής προτροπής προς πάντας νά δο¬ 

ξάζουν τον έν σαρκί φανέντα, πού ήλθε διά νά άνυψώση τον άνθρωπον 

είς τον ούρανόν (στ. 103-110). 

Είς τό έργον προβάλ?νεται εύθύς έξ άρχής έμφαντικώς ή έν 

σαρκί ένανθρώπησις καί έπίγειος παρουσία τοΰ Κυρίου. Καθ’όν βαθ¬ 

μόν ό Υιός είναι τέλειος Θεός, είναι καί τέλειος άνθρωπος. ’Εφανερώθη 

έν σαρκί, διατηρών όμως άναλλοίωτον τήν θεότητα (στ. 28-51). Γίνεται 

μία συστηματική προσπάθεια νά άποκατασταθή ή άμφισβητουμένη 

ανθρώπινη φύσις είς τον Χριστόν, νά έξαρθή ή σημασία τοΰ σώματος 

είς τό μυστήριον τής θείας οικονομίας, ένω υπολανθάνει ή άντίρρησις 

προς κάποιους κακοδόξους πού προσεπάθησαν νά μειώσουν τήν άν¬ 

θρωπίνην φύσιν τοΰ Κυρίου. 

Τά σχετικά χωρία τοΰ λόγου είναι τά ακόλουθα: Σώμα βαΐνον 
επί νεφέλης έωρω^ συν φόβο) και τί τό ξένον έζήτουν τοΰ θαύματος (στ. 

17-18)· Τον γάρ έν τη φαινομένη σαρκί σαρκωθέντα τέως ουκ ήδεσαν... 

(στ. 20-21)· γης έν σαρκί μεριζόμενος, θεότητι δέ τώ παντί συμ- 

πληρονμενος, μάλλον δέ μη χωρονμενος (στ. 26-27)· Τοιοϋτος γάρ ό 
Δεσπότης ημών Χριστός καί Σωτηρ Ίησοΰς, καί τά τής ένσάρκου 
πληρών παρουσίας και τά τής θείας ένδεικνύμενος αυθεντίας, καί έν 
γαστρί κυοφορούμενος καί τώ Πατρί συγκαθεζόμένος... καί τής γης 
μή χωριζόμενος καί είς ουρανούς αναλαμβανόμενος (στ. 28-42)· Αίθε- 

ροβάτης ημών μετά σώματος ό διδάσκαλος (στ. 51)· 'Αρα είς ουρανόν 
μετά σώματος άνίει ή συγχέει τώ νέφει καί θήκην σαρκός τεχνοό- 

μενος; Αρα χωρίς σώματος προς τάς άσοομάτους δυνάμεις φοιτά ή 
μετά σαρκός; (στ. 57-59)· ουκ άποτίθεται, φησίν, ώς υμείς έννοεϊσθε 
τό σώμα' ου γάρ είς χρήσιν έλαβεν άλλίείς απέραντου κτίσιν τήν σάρ¬ 

κα· ου προς καιρόν σεσυιμάτωται, άλΣ είς αεί λοιπόν... σεσάρκωται· 
ουκ άλλους άνείληπται, έτέρως δέ παρέσται. Ούτως έλ,εΰσεται: οϋτω 
πώς; Ώς έκ Μαρίας γεγέννηται... έψηλαφάτο (στ. 66-72)· Έν ταύτη 
γάρ τή σαρκί δικάσει πάση σαρκί... λογοθέσιον (στ. 100-102).’Άν καί 

είς τήν έκδιδομένην έδώ πραγματείαν δέν γίνεται σαφής λόγος περί 

τών αιρετικών πού έχει ύπ’ όψιν του ό συγγραφεύς, έμμέσως όμως 

υπονοούνται όσοι κατεπολέμησαν τήν άνθρωπίνην φύσιν τοΰ Χριστού. 

Κυριαρχεί, λοιπόν, είς τον λόγον αύτόν ή ιδέα ότι ό Ίησοΰς 

προσέλαβεν άνθρουπινον σώμα γεννηθείς έκ γυναικός, σώμα τό όποιον 

είναι πραγματικόν, υπαρκτόν, μέ τό όποιον έζησε κατά τήν έπίγειον 
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παρουσίαν Του, μέ αυτό άνελήφθη και μέ αυτό θα ελθη και πάλιν 

κατα την δευτεραν Παρουσίαν διά νά κρίνη τους πάντας. Άντιθέτως. 

ώρισμένοι αιρετικοί αμφισβητούν την ύπαρξιν της σαρκός, έφ’ όσον 

πιστεύουν ότι μόνον πρόσκαιρος χρήσις αυτής έγένετο κατά την έπι 

γης παρουσίαν του Κυρίου, καί υποτιμούν έν γένει την σημασίαν του 

σώματος. Τά ανωτέρω παραπέμπουν εις τούς λόγους όπου ό Χρυ¬ 

σόστομος άντικρούει τας κακοδοξίας διαφόρων αιρετικών καί είδι- 

κώτερον εις τά άκόλουθα χωρία έργων του: ...το σάρκα αυτόν περι- 

βεβλήσθαι, και βούλεσθαι και τους τότε και τους μετά ταύτα πι- 

στώσασθαι^ πάντας, δτι ον σκιά τις έστιν, ουδέ σχήμα απλώς τό δρώ- 

μενον, άλλ*αλήθεια φύσεως ... δμως ϊσχνσεν δ διάβολος πεϊσαί τινας 
των άθλιων και ταλαίπωρων ανθρώπων άρνήσασθαι τής οικονομίας 
τον λόγον, και τολμήσαι είπείν δτι σάρκα ουκ έλαβε, και την πάσαν 
τής φιλανθρωπίας ύπόθεσιν άνελεΐν... Ουκ ακούεις ετι και νϋν Μαρ- 

κίωνος άρνονμένον την οικονομίαν, και Μανιχαίου, και Οναλεντίνον, 

πολλών ετέρων;1· Επειδή γάρ άγγελοι πολλάκις έπι τής γής 
έφάνησαν έν ανθρώπου τύπω, και αυτός δέ δ Θεός, τό δέ φαινόμενον 
ουκ ήν σαρκός αλήθεια, άλλα σνγκατάβασις· ΐνα μη νομίσης και ταύ- 

την την παρουσίαν τοιαντην είναι, οϊαι έκεϊναι έγένοντο, άλλα πιστω- 

θής αληθώς, δτι σαρξ ήν άληθινή, και σννελήφθη, και έτέχθη, και 
έτράφη,και έπι φάτνης έτέθη... σάρκα άληθώς περιβέβληται φοβου¬ 

μεν ην θάνατον... Δια τούτο ποικίλλει, και άναμίγννσι και τά ρήματα 
και τά πράγματα, Ϊνα μήτε τή Παύλου τού Σαμοσατέως, μήτε τή 

Μαρκίωνος και Μανιχαίου νόσογ και μανία παράσχη πρόφασιν διά 
τούτο και προλέγει τό έσόμενον ως Θεός, και άναδύεται πάλιν ώς 
άνθρωπος2· Και ουδέ ένταύθα ϊσταται τά τής άποδείξεως μόνον, άλ- 

λά και περιφέρων την σάρκα, άφίησιν αυτήν τά τής φνσεως ελατ¬ 

τώματα υπομειναι, και πεινήσαι και διψήσαι και καθευδήσαι και κο- 

πιάσαν τέλος και έπι τον σταυρόν έρχόμένος, άφίησιν αυτήν τά τής 
σαρκός παθεΐν... ΕΙ οϋν τούτων άπάντων γενομένων τό πονηρόν τού 

Χρυσοστόμου, Περί άκαταλήπτου, άπόντος του έπισκόπου, 

πρ'ος Άνομοίους· Πρός τούς άπολειφθέντας της συνάξεως, καί του όμοούσιον 

είναι τον ϊ ίον τω Πατρί άπόδειξις, καί ότι τά ταπεινώς είρημένα καί γεγενημένα 

παρ’ αυτού, ού δι’ άσθένειαν δυνάμεως, ούδε δι’ έλάττωσιν έγίνετο καί έλέγετο, 

αλλα δι’οικονομίας διαφόρους. Από τού περί άκαταλήπτου, καί άκολούθως. Λό¬ 

γος έβδομος, ΡΟ 48, 759. 

2. Αυτόθι, ΡΟ 48, 765-766. 
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διαβόλου στόμα διά Μαρκίωνος τον Ποντικού και Οναλεντίνον, και 
Μανιχαίου τον Πέρσου, και ετέρων πλειόνοον αίρέσεοιν έπεχείρησεν 
άνατρέψαι τον περί τής οικονομίας λόγον, και ήχησε σατανικήν τινα 
ηχώ λέγων, δτι ουδέ εσαρκώθη, ουδέ σάρκα περιεβάλετο, άλλα δό- 

κηοις τούτο ήν και φαντασία, και σκηνή και νπόκρισις... διά τοι τού¬ 

το δεϊξαι βουλωμένος άλ,ηθή τής σαρκός τήν περιβολιήν και τήν οι¬ 

κονομίαν πιστώσασθαι, μετά πολλής τής άποδείξεως τά πάθη γυμνά 
προτίθησιν1. 

Είναι γνωστόν ότι οί ανωτέρω αιρετικοί, Ούαλεντΐνος (άκμ. 140- 

160), Μαρκίων ό Ποντικός (περ. 160), Παύλος Σαμοσατεύς (άκμ. 260- 

269) καί Μανιχαΐος ό Πέρσης (216-277), υπήρξαν πολέμιοι τής διδα¬ 

σκαλίας οτι εις τον Χριστόν υπήρξαν δύο φύσεις άσυγχύτως ήνω- 

μέναι εις έν πρόσωπον. Κυρίως ύπετίμων τήν άνθρωπίνην φύσιν καί 

τήν σάρκα τού Κυρίου· έδέχοντο ότι ή ένανθρώπησις ήτο φαινομενι¬ 

κή, όπως φαινομενικόν υπήρξε καί τό σώμα τού Σωτήρος (δοκητι- 

σμός). Αί άντιλήψεις αύταί ανάγονται εις τον Γνωστικισμόν, ό όποιος 

άντιμετωπίσθη υπό τής Α' Οικουμενικής Συνόδου. Ωστόσο διάφο¬ 

ροι έκφάνσεις του χριστολογικοΰ ζητήματος έξηκολούθησαν νά απα¬ 

σχολούν τούς Πατέρας καί μετέπειτα, κατά τήν εποχήν τού Χρυσο¬ 

στόμου2. Τήν άντίρρησιν εις τάς κακοδοξίας αύτάς άπηχεϊ καί ό έκ- 

διδόμενος έδώ λόγος. Έπί παραδείγματι, ό γνωστικός Ούαλεντΐνος 

άπέρριπτε τό όμοούσιον τού σαρκωθέντος Χριστού μετά τού Πα- 

τρός, ύποστηρίζων ότι ό Χριστός δεν έλαβεν υλικόν σώμα — διότι τού¬ 

το είναι κατώτερον καί άρα δεν έπιδέχεται σωτηρίας —, ένω, παραλ- 

λήλως, ήρνεΐτο τήν άνάστασιν τών σωμάτων3. Εις τό θέμα αυτό τής 

Ι.Ίω. Χρυσοστόμου, Εις τό, Πάτερ, εΐ δυνατόν έστι, παρελθέτο.) άπ’ 

έμοϋ τό ποτήριον τούτο- πλήν ούχ ώς εγώ θέλω, άλλ’ ώς σύ· καί κατά Μαρ- 

κιιονιστών καί Μανιχαίων καί ότι ού χρή έπιπηδάν τοϊς κινδύνοις, αλλά παντός 

θελήματος προτιμάν τό τού Θεού θέλημα, ΡΟ 51, 37-38. 

2. Θ. Ν. Ζήση, Ή σωτηρία τού άνθρώπου, ενθ’άνωτ., σ. 180. 

3. Βλ. άρχικώς Ίωάννου Δαμασκηνού, Περί αιρέσεων έν συντομία 

έκατόν, όθεν ήρξαντο καί πόθεν γέγοναν (έκδ. Ρ. ΒοηΐΓβΗιΐδ ΚοΙΙβι·, ϋϊβ 

δοΗτΐίΐβη ίΐβδ «Ιο1ΐ3ηη65 νοη Όλΐτΐ3.Αθ5, IV ΕΐΒετ 3ε ΗαβΓβδϊόυδ. ΟρβΓ3 ροΐειηϊοα, 

ν/ΠίβΓ 3ε 0Γϋ}1;6Γ-ΒεΓΐΐη-Νε\ν ΥογΤ 1981), σ. 29· βλ. καί Στυλιανού Γ. 

Παπαδοπούλου, Πατρολογία, τόμ. Α', Αθήνα 42000, σσ. 227-230· Νικολάου 

Γ. Πολίτου, Ή Φιλοσοφία εις τό Βυζάντιον, τόμ. πρώτος, Α'-ζ' αιώνες, έν 

Άθήναις 1992, σσ. 104-107. 



πραγματικής άναστάσεως, πού Θα συντελεσθή μέ την δευτέραν Πα¬ 

ρουσίαν του Κυρίου, καταφάσκει ό συγκεκριμένος λόγος {στ. 65-72. 

100-102). Έξ άλλου, ό Μαρκίων, άπο Πόντου όρμώμενος, καί οί οπα¬ 

δοί του Μαρκιωνισταί, εις την Γνωστικής προελεύσεως διδασκαλίαν 

των άπέρριπτον έπίσης την άνάστασιν των σωμάτων καί συνεπώς την 

όευτεραν Παρουσίαν του Κυρίου1 καί έδέχοντο ότι ό Κύριος ένηνθρώ- 

π0σε φαινομενικώς, ενώ την διδασκαλίαν αυτήν έχαρακτήριζε κυρίως 

ή δυαρχία2. Ο δε Παύλος Σαμοσατεύς έπρέσβευεν οτι ό Χρίστος δεν 

υπήρχε προαιωνίως άλλα μετά την γέννησίν Του εκ τής Μαρίας3· έπί¬ 

σης, αυτός διεμορφωσε τον υιοθετισμόν, πού άπέρριπτε το ένυπόστα- 

τον του Τίοΰ, καθώς καί την υπερφυσικήν Του γέννησίν4. Τέλος, ό Μά¬ 

νης και οι Μανιχαΐοι5 υπεστηριζον σύν τοΐς άλλοις οτι ό Κύριος προσ- 

έλαβε φαινομενικώς άνθρωπίνην μορφήν. Άντιθέτως, ό λόγος πού έκ- 

δίδεται εδώ τονίζει την καθ’ ύπόστασιν έν<υσιν τών δύο φύσεων έν 

Χριστώ καί το γεγονός ότι τό δεύτερον πρόσωπον υπήρχε προαιωνίως, 

άρα καί προ τής ένανθρωπήσεως, γεννηθέν υπό του Πατρός ώς Τίός. 

Θά μπορούσε, τέλος, νά ύποστηριχθή καί ή ύπόθεσις ότι ό συγ- 

γραφεύς του κειμένου έζησε κατά την περίοδον τών χριστολογικών 

οριόων που σχετίζονται με την αίρεσιν τών μονοφυσιτών, τών οποίων 

άρχηγέτης ύπήρξεν ο Εύτυχής6. Οί μονοφυσϊται ύποτιμώντες την άν¬ 

θρωπίνην φύσιν τού Χριστού ύπεστήριζον οτι «εκ δύο φύσεων γεγε- 

νήσθαι τον Κύριον ημών προ τής ένώσεως», μετά δέ την ένωσιν ή 

άνθρωπίνη φύσις άπερροφήθη υπό τής θείας καί έναπελείφθη «μία 

φυσις τού Θεού Λόγου»7. Γην αίρεσιν αύτήν κατεδίκασεν ή Δ' Οι¬ 

κουμενική Σύνοδος, ή οποία διετύπωσεν όρθώς καί πλήρως τό χρι- 

1. Ίωάννου Δαμασκηνού, ένθ’άνωτ., σσ. 31-32- βλ. καί Στ. Γ. Πα- 

παδοπουλου, ένθ άνωτ., σσ. 230-233· Ν. Γ. Πολίτου, ένθ’άνωτ., σσ. 108-109. 

2. Βλ. και Βασιλείου Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία άπ5αρχής 
μέχρι σήμερον, Άθήναι 72000, σσ. 67-70. 

3. Ίωάννου Δαμασκηνού, ενθ’άνωτ., σ. 37- βλ. καί Στ. Γ. Παπα¬ 

δοπούλου, ενθ’άνωτ., σσ. 461-464· Ν. Γ. Πολίτου, ένθ’άνωτ., σ. 155. 

4. Β. Στεφανίδου, ένθ’άνωτ., σσ. 170-171. 

5. Ίωάννου Δαμασκηνού, ένθ’άνωτ., σ. 37- βλ. καί Στ. Γ. Πα- 

παδοπούλου, ένθ’άνωτ., σσ. 464-465* Β. Στεφανίδου, ένθ’άνωτ., σσ. 70- 

72- Ν. Γ. Πολίτου, ένθ’άνωτ., σσ. 156-158. 

6. Ίω. Δαμασκηνού, Περί αιρέσεων..., ένθ’άνωτ., σ. 49. 

7. Ιω^άννου Καρμίρη, Τά Δογματικά καί Συμβολικά Μνημεία τής 

Όρθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τόμ. I, έν Άθήναις 21960, σ. 161. 
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στολογικόν δόγμα1. Πιθανόν λοιπόν ό συντάκτης τού έν λόγω κειμέ¬ 

νου είχεν ύπ’οψιν τήν κακοδοξίαν τών μονοφυσιτών, προς τήν οποίαν 

άντέστη, τονίζων τήν σημασίαν τής ανθρώπινης φύσεως έν Χριστώ. 

Βεβαίως, ό Χρυσόστομος δεν έπεδόθη εις διεξοδικήν πραγμά- 

τευσιν τών χριστολογικών του τοποθετήσεων — έφ’ όσον δεν ήτο αυ¬ 

τός ό σκοπός τής ποιμαντικής καί συγγραφικής του δράσεως2—, δεν 

άποκλείεται όμως, όπως κατεδείχθη, ή ένασχόλησίς του, παρεμπι¬ 

πτόντως, καί μέ τά θέματα αυτά. Είναι επομένως πιθανόν ό λόγος νά 

άποδίδεται εις αυτόν ή εις κάποιον ό όποιος μέ πιστότητα ήκολού- 

θησε τό πρότυπον εκείνου, παρά εις τον Αθανάσιον, όπως παραδίδουν 

οί δύο έκ τών χειρογράφων κωδίκων τού κειμένου. Βεβαίως, καί εις 

τον Αθανάσιον άπαντοΰν άνάλογοι προσπάθειαι νά άνασκευασθοΰν 

καί άλλοι αιρετικοί πλήν τού Άρείου, όπ(ος ό Παύλος Σαμοσατεύς, 

ό Ούαλεντΐνος, οί Μανιχαΐοι κ.ά.3, ή άπόδοσις όμως τού έργου εις 

αυτόν δέν θά έγένετο μετά βεβαιότητος, άφ’ ής στιγμής διακρίνεται 

τόσον μεγάλη συγγένεια προς γνήσια κείμενα τού Χρυσοστόμου. 

Τέλος, ή άναφορά εις τήν Παναγίαν, μόνον διά τού ονόματος 

Μαρία εντός τού κειμένου (στ. 70), παραπέμπει εις τον Χρυσόστομον, 

ό όποιος, ώς γνωστόν, δέν έχρησιμοποίησε τον όρον Θεοτόκος, παρά 

τήν τιμήν πού τής άπέδωκεν4. Ό όρος, πού υίοθετήθη πρωτίστως ύπό 

τής Γ' Οικουμενικής Συνόδου {Έφεσος, 431)5, καθιερο^θη κυρίως ύπό 

τού Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς6. 

1. έν δύο φύσεσιν άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως γνω- 

ριζόμενον, ονδαμοϋ τής τών φύσεων διαφοράς άνηρημένης διά τήν ένωσιν, σω- 

ζο μόνης δε μάλλον τής Ιδιότητας έκατερας φύσεως, και εις έν πρόσοδον και 
μίαν νπόθεσιν σνντρεχούσης, ονκ εις δύο πρόσωπα μεριζόμενον ή διαιρούμενον, 

άλλ’ένα και τον αυτόν Υιόν (αυτόθι, σ. 160). 

2. Σχετικώς μέ τήν θέσιν τού Χρυσοστόμου έπί τών χριστολογικών ζη¬ 

τημάτων βλ. καί Ίωάν. Όρ. Καλογήρου, Ιστορία τών δογμάτων, τόμ. Β', 

Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 95-102. 

3. Βλ. ένδεικτικώς άναφοράς έν Μεγάλου Αθανασίου, Λόγος Γ' Κατά 

Άρειανών, ΡΟ 26, 428-429, 460, 464 κ.ά. 

4. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Άγιος Ία)άννης ό Χρυσόστομος, 

ένθ’άνωτ., τόμ. Β', σσ. 164-166. 

5. ΠαναγιώτουΝ. Τρεμπέλα, Δογματική τής Όρθοδόξου Καθολικής 

Εκκλησίας, τόμ. Β', 32003, σσ. 205-207. 

6. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλου, Ό άγιος Κύριλλος Αλεξάνδρειάς, 

Αθήνα 2004, σ. 151 κ.ά. 
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Οί όυο επόμενοι λογοι της παρουσης έκδόσεως, πέμπτος και 

έκτος,, αποτελούν παραφράσεις - μεταγλωττίσεις εις την άπλουστέ- 

ραν δύο έκδεδομένων έργων του Χρυσοστόμου μέ θέμα την Άνάλη- 

ψιν. Είναι γνωστή ή συνήθεια πού έπεκράτησε κατά τούς χρόνους τής 

τουρκοκρατίας1 νά γίνεται γλωσσική άπλούστευσις των Πατερικών 

κειμένων, προκειμένου νά καθίστανται κατανοητά ύπο πάντων, άκό- 

μη και των απαίδευτων, οί όποιοι έπλεόναζον εις τον υπόδουλον ελλη¬ 

νισμόν. Μεταγλωττίσεις κειμένων του Χρυσοστόμου συμπεριελή- 

φθησαν εις μεγαλας συλλογας2, προς εύκολωτέραν κατανόησιν των 

κειμένων ύπο των αναγνωστών3. Όπωσδήποτε τά έκδιδόμενα αυτά 

1. Στυλιανού Γ. Παπαδοπούλαν, Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος 
ένθ’άνωτ., τόμ. Α', σσ. 146-147· πρβλ. καί Μ. Γ. Βαρβούνη, Δημώδεις 
αποδόσεις λόγων του Ιωάννη τού Χρυσοστόμου άπό τον Γεώργιο Κόντη 
Εκκλησιαστικός Φάρος ΟΖ' (2006), 121-143. 

2. Νείλος Χρνσορρόας, ήτοι Όμιλίαι τοϋ έν Άγίοις Πατρός ημών Ίωάν- 

νον Αρχιεπισκόπου Κοινσταντινονπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου. Συλλεχθεΐσαι έκ 
των αυτού Συγγραμμάτων, και άφιερωθεΐσαι τω Παναγιωτάτω καί Οικου¬ 

μενικά Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κυρίω κυρίω Κυρίλλω.’ Νυν πρώτον 
μεταφρασθεΐσαι εις την πεζήν 'Ρωμαϊκήν Διάλεκτον, τύποις τε έκδοθεϊσαι. 
Τόμος πρώτος. Ένετίησι 1750. Παρά Άντωνίω τω Βορτόλι. Οοη Βίοβηζβ 3ε’ 

δΐιρεηοπ, & Ρπνΐ1ε§ίο· Νείλος Χρυσοήρόας...τόμος δεύτερος..., Ένετίησι 1750 

[Θωμά Ί. Παπαδοπούλου, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466οΐ.-1300), τόμος 
πρώτος: Αλφαβητική καί χρονολογική άνακατάταξις, Άθήναι 1984, σσ. 127- 

128 (άρ. 1721)]· βλ. καί Μαργαριται, ήτοι Λόγοι διάφοροι τον εν Άγίοις Πατρός 
ημών ίωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου, και 
ετέρων Αγίων Πατέρων, παρά διαφόρων διδασκάλων πεζευθέντες εις άπλήν 
γλώσσαν προς κοινήν τών εύσεβών και ορθοδόξων χριστιανών ώφέλειαν. Έκ- 

δοθέντες τό πρώτον παρά τού Όσιωτάτου έν Μοναχοϊς κυρίου Παχωμίου, του 
έκ τής πόλεως Τουρνάβου, ήτοι έκ τής Μητροπόλεως Λαρίσσης, τού έν τω 
Άγίφ Όρει μονάζοντος, καί νΰν μετατυπωθέντες έπιμελεία του Κοινού Διορ- 

θωτού Νικολάου ΒουβουλίουΊατροσοφιστου. ΟΟΝ Ε10ΕΝΖΑ ΌΕ’δΙΓΡΕΚΙΟΙΙΙ. 
Ενετίησιν ,αχπγ. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω έξ Ίωαννίνων [ΘωμάΊ. Παπα¬ 

δοπούλου, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466Η.-1800), τόμος δεύτερος (Παράρ¬ 

τημα): Προσθήκαι-Συμπληρώσεις-Διορθώσεις, Αθήναι 1986, σ. 157 (άρ. 448)]. 

δχΕύγλωττως περιγράφονται εις τό κατωτέρω παράθεμα οί λόγοι τών 
γλωσσικών αυτών άπλουστεύσεων: Προς τους άναγινώσκοντας. Κήπου κεκλει- 

σμένον και πηγής έσφραγισμένης ονδέν όφελος. Κήπος τή άληθεία και πηγή, 

είναι τά συγγράμματα τοϋ έν Άγίοις Πατρός ημών και μεγάλου 'Διδασκάλου 
Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, άλλί όντας εις την ελληνικήν διάλεκτον, είναι προς 
τους μή είδότας ώς κήπος κεκλεισμένος, και ώς πηγή έσφραγισμένη. "06εν 
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κείμενα αποτελούν γλωσσικά τεκμήρια τής απλής καθομιλουμένης 

γλώσσης τής έποχής των. Είδικώτερον: 

Ε) Ό πέμπτος λόγος1 επιγράφεται: Τοϋ έν άγίοις πατρός ημών 
Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τον Χρυσοστόμου <λό- 

γος> εις τήν αγίαν Άνάληψιν τον Κυρίου ημών Ιησού Χρίστον· άρχ. 

«Λογαριάζοντας εγώ ακόμη»· τελ.: «καί τών μελλόντων αγαθών νά 

έπιτύχωμεν ... νΰν καί άεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν». 

Γίαραδίδεται ύπο τού χειρογράφου κώδικος ΚΗοάθ ΙδίαικΙ. Βγο\υτι υιιΐ- 

νρΓδϊΐγ ΕίΓΐ’απ'. δρεοϊΜ ΟοΙΙεοΗοπδ ιτίδ. ΒΧ 330 Β 9*, φφ. 304ν-310ν 

(16ου-17ου αί.)2. Ό κώδιξ περιέχει λόγους τού Χρυσοστόμου εις τήν 

άπλήν έλληνικήν. 

Το κείμενον αύτό έχει ώς πρότυπον τον έκδεδομένον λόγον: Εις 

τήν Άνάληψιν τον Κυρίου ήμέον Ιησού Χρίστον, ΡΟ 62, 727-730 

άρχ. «Έτι μοι κατά ψυχήν άριθμοΰντι». 

Το περιεχόμενόν του συνοψίζεται εις τήν σημασίαν πού έχει 

διά τον άνθρωπον ή άνοδος τού Κυρίου εις τούς ουρανούς. Ό Ιησούς 

έλαβεν άνθρωπίνην σάρκα διατηρών στρεπτόν, αναλλοίωτου καί απα¬ 

θή τήν θεότητα (στ. 18). Καί ώς Θεός χαίρει μεγαλυτέρας τιμής 

έναντι όλων τών δημιουργημάτο^ν (στ. 19-47). Επίσης, τονίζεται εις 

τον λόγον τό γεγονός ότι ό άγγελος πού ένεφανίσθη εις τάς γυναίκας 

καί άνήγγειλε τήν Άνάστασιν, έτίμησε τό γυναικεΐον φύλον (στ. 48- 

78). Άναλόγως καί ό Γαβριήλ έφερεν εις τήν Μαρίαν τήν αγγελίαν 

τού μυστηρίου τής ένανθρωπήσεως άποστομώσας τούς βλασφήμους 

αιρετικούς πού κατά καιρούς τήν ύπετίμ,ησαν (στ. 79-119). Έξαίρε- 

ται, τέλος, έμφαντικώς τό πρόσο^πον τού Σωτήρος ώς δευτέρου Ά- 

στοχαζόμένος πόσων καλιών υστερούνται οί τοιουτοι, και πόσην ωφέλειαν ήθε¬ 

λαν προξενήση άνίσως ήθελαν ήστε εύληπτα, αποφάσισα νά μεταχειρισθώ τά 
κλειδιά τής πεζής διαλέκτου μας, και νά ανοίξω αυτήν τήν πηγήν από τά κα¬ 

θαρότατα νάματα, διά νά πίνουν όλοι ελεύθερα: νά ανοίξω τον κήπον, ή μάλλον 
είπεΐν τον Παράδεισον τής τρυφής, διά νά απολαμβάνουν τά εύοσμα άνθη, και 
τούς γλυκυτάτους καρπούς του. (Νείλος Χρυσορρόας, ένθ’άνωτ., τόμος πρώτος, 

σσ. 11-12). 

1. Μ. 0ε6Γ3Γ(1, ένθ’άνωτ., νοί. II, σ. 631 (άρ. 4949). 

2. ΚοΒετΙ: Ε. Θ&γΙογ, Οοόίεεδ Οΐπγδοδίοιηΐεΐ Ειλεοί. III: Οοάϊεεδ Αιηε- 

πεβε ε£ ΕιίΓορδε οεοιόεηΐίΐΐίδ, ΡδΠδ 1970, σσ. 27-28· βλ. καί ΜογΙοπ 8 πιΐΐΐι, 
Α ΒνζαηΙϊηε ΡΗηε^νπε ΟοΙΙεοΙΐοη ννΐΐΗ 3η ιιη!ίηο\νη Ηοπιίΐγ £ογ ί.Ηε ΑηιιυηαΒίΐοη, 

Οεεείί, Κοπιειι 3πό Βγζ3ηΐϊηε δίικίϊεδ 2 (1959), 139-155. 
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δαμ - που ένηνθρώπησε δια να καταστήση τον άνθρωπον κατά χάριν 
θεόν -, ώς παθόντος και θρηνουμένου, αθανάτου νεκρού και συναϊδίου 
Χίου (στ. 120-155). 

Εις τον λόγον τονίζονται κυρίως δύο σημεία. Πρώτον, ή αξία 
της γυναικός είναι μεγάλη και ιδιοις ό ρόλος της, είς τό πρόσωπον της 
Μαρίας, όια την έκπληρωσιν του σχεδίου της σωτηρίας, καί δεύτερον, 

ή θεία φύσις του Σωτήρος (οδτος είναι Θεός, στ. 147-148) δεν υπο¬ 

λείπεται της ανθρώπινης. Τά άνωτέρω παραπέμπουν είς την προσπά¬ 

θειαν να εζαρθή ή θεία φυσις του Κυρίου καί νά άποκατασταθή ή 
Παναγία ώς Θεοτόκος καί οδηγούν είς την δογματικήν διδασκαλίαν 
την οποίαν έθεμελίωσεν ή Γ' Οικουμενική Σύνοδος, πού συνεκλήθη διά 
νά άντιμετωπίση τον νεστοριανισμόν, με κύριον θεωρητικόν ύπέρ- 

μαχον τών ορθοδόξων θέσεων τον άγιον Κύριλλον Αλεξάνδρειάς1. 

ζ) Ο έκτος της ομαδος των εκδιδομενων εδω λόγων επιγράφε¬ 

ται: Τον έν άγίοις πατρός ημών ΐωάννου του Χρυσοστόμου λόγος είς 
την Άνάληψιν τον Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστον· αρχ.: «Χαριέστατον 
είναι εις εμένα τής εκκλησίας τό θέατρον»· τελ.: «δόξαν άναπέμπον- 

τες καί ευχαριστίαν τώ ποιήσαντι είς ημάς μεγάλα καί θαυμαστά ... 

νύν και άει και είς τούς αιώνας ... αμήν». Τό κείμενον παραδίδεται 
επίσης υπό τού κωδικός ΚΗοάβ Ιδίαικί. Βιόλυπ υιιίνβΓδΐΐγ ΕίΒΐΉΓγ. 8ρε- 

οΐΜ Οοΐΐβοίΐοιίδ ιηδ. ΒΧ 330 Β 9*, φφ. 299ν-304ν3. 

Ό λόγος αποτελεί μεταγλώττισιν τού ήδη γνωστού: Είς την Άνά- 

ληψιν τον Κυρίου ημών Ίησοϋ Χρίστον, Λόγος γ', ΡΟ 52, 797-800. 

’Άρχ. «Φαιδρόν μοι τό τής Εκκλησίας θέατρον». 

ι Έν ϊενικαϊζ γραμμαΐς τό περιεχόμενον έχει ώς έξής: ή έορτή 
τής Άναλήψεως συνδέεται με τήν χαράν πού έφερεν είς τούς ανθρώ¬ 

πους τό μυστήριον τής ένανθρωπήσεως τού Κυρίου (στ. 3-20). Ή επί 
γης παρουσία Του καί ή μετά τον σταυρικόν θάνατον κάθοδός Του 
είς τον '^δην έπέφερον τρόμον καί ταραχήν είς όλην τήν κτίσιν, διότι 
συνιστοΰν μυστήριον φοβερόν καί παράδοξον (στ. 20-31). Ιδιαιτέρως 
όμως διά τής Άναστάσεως κατετροπώθη ό θάνατος καί συνετρίβησαν 

1. Στ. Γ. Παπαδοπούλου, ένθ’άνωτ., σσ. 145-150 κ.ά. 

2. Μ. 0β6Γ«Γ(1, ένθ’άνωτ., νοί. II, σ. 649 (άρ. 5065). 

3. Κ. Ε. Θ&γΙογ, ένθ’άνωτ. 
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τά βασίλεια τού Άδου (στ. 31-52). Πάσα έορτή τών χριστιανών καί 
έξαιρέτως ή έορτή τής Άναλήψεως σημαίνει νίκην επί τού διαβόλου 
(στ. 53-83). Ώς έκ τούτου ό άνθρωπος άγαλλιάται πού ό Σωτήρ 
σαρκωθείς κατεδέχθη νά ένωθή μαζί του καί διά τής Άναλήψεως νά 
τον όδηγήση είς τούς ουρανούς (στ. 84-129). Ό συγγραφεύς είς τήν 
προσπάθειάν του νά έξάρη τήν ένότητα τών δύο φύσεων είς τό έν 
πρόσωπον τού Χιού επισημαίνει ότι δεν είναι άλλος ό άνθρωπος Ιη¬ 

σούς καί άλλος ό Θεός (στ. 88-112), αλλά πρόκειται περί δύο φύσεων 
ηνωμένων είς τό αυτό πρόσωπον1. 

Ενδιαφέρον, τέλος, παρουσιάζουν καί ώρισμέναι γλωσσικαί 
παρατηρήσεις έπί τών κειμένων. 

α) Ό συντάκτης τών μεταγλωττίσεων προβαίνει ένίοτε είς 
έπεξήγησιν σημείων πού θεωρεί δυσνόητα ή προσθέτει ίδικάς του λέ¬ 

ξεις καί φράσεις πού δεν υπάρχουν είς τό πρωτότυπον κείμενον, όπως: 

καί στερεόν (κείμ. 5, στ. 38)· ώς... βαστάζονσαν (5, 3-38)* ηγουν 
υπηρέτης (5, 45)· Δεν ... ουρανόν (5, 85)· ηγουν γεννηθείς (5, 125)· 

ηγουν δ ονλεντρια (5, 123)· ό πρώτος ... Άδαμ (5, 132)· ηγουν ...ανα¬ 

στεναγμών (5, 137)· ηγουν ... Χρίστον (5, 139)· ηγουν άνθρωπος (5, 

146)· τουτέστι ... θεούς (5, 147)· τον διάβο?,ον λέγω (κείμ. 6, στ. 14)· 

ηγουν...φεγγάριν (6, 23)· ηγουν αί μπάρες (6, 29-30)* καί τα. μέλ^η... 

άπορρίψη (6, 35-36)· ηγουν...ρονχον (6, 38)· τους κρατουμένους.. 
.κατεπάτησε (6, 39)· από θανάτου είς την ζωήν (6, 42-43)· διότι 
εύρηκαν... συκοψαντήση (6, 67-68)· ηγουν καβαλικεύοντας (6, 94)· 

τον ουρανόν λέγω καί την γην (6, 96)· ηγουν... πνευμάτων (6, 119)· καί 
άπήμονας, άσινεις (6, 121)· τώ ποιήσαντι... τεράστια (6, 126-127). 

β) Συγκεκριμέναι λέξεις τών πρωτοτύπων κειμένων απλοποι¬ 

ούνται καταδεικνύουσαι τήν γλωσσικήν έξέλιξιν τής καθομιλουμέ¬ 

νης τής έποχής, όπως είς τό πέμπτον κείμ,ενον: άριθμοϋντι λο¬ 

γαριάζοντας (στ. 4)* σταθμίζοντι ζυγιάζοντας (6)· ανεξάντλητος 

1. Ή σχετική διδασκαλία άνεπτύχθη συστηματικώς ύπό του Κυρίλλου 

Αλεξάνδρειάς· βλ. άρχικώς Στ. Γ. Παπαδοπούλου, ένθ’άνωτ.· Πριυτ/ρουΘεο¬ 

δώρου Ζήση, «Ή άντιαιρετική δραστηριότης του Αγίου Κυρίλλου Αλεξάν¬ 

δρειάς», έν Πρακτικά ΙΘ' Θεολογικοΰ Συνεδρίου με θέμα: X) Άγιος Κύριλλος 

Αλεξάνδρειάς, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 159-170. 
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άσαβούρευτος (7)· έπώμβρισε ανάβρυσε (7)· ρήματα -*· λόγια (10)· 

ταννν -* λοιπόν (11)· έστϊ είναι (13)· άνύσωμεν -* ας τελειώσω- 

μεν (15)· οίδας -* γινώσκεις (17)· όθεν -> Άπόθεν (19)· δήλον -> 

φανερόν (22)· αεί πάντοτε (22)· έλάττονα -*■ έλαττότερα (23)· 

μείζονα μεγαλειότερην (23)· οίκος όσπήτιον (24)· όρώ βλέπω 
(26)· γάρ -> διότι (26, 32, 34, 48, 92)- έκάστον -> κάθε (28)· τίκτεται 

γενναται (29)· φαίνονσιν -> λάμπονσιν (29)· τέμνεται κόπτεται 
(31)· χοϋν -+ χοϋμα (35)· ώπτησας έψησες (36)· ούν λοιπόν (36, 

48, 66)· καιτοι καί όμως (37)· τνγχάνονσι νπάρχονσι (41)· 

κατεπειγομαι αναγκαζομαι (43)· μεθ’ εαυτόν με τον λόγον σου 
(49)· προσεδρεύεις -> προσκαρτερεϊς (52)· παρακάθη -* παρακάθε- 

σαι (55)· έπαύσοο -> έπαυσες (55)· πειθοι -> με πιθανότητα (57)· 

άμφοτεροι καί οι δύο (60)· δθόνια σεντόνια (62)· υπήρχε ήτον 
(63)· ανατρέπεις ανακατώνεις (67)· όνίνησι -> ωφέλεια έγινε (69)· 

κέλευα μα πρόσταγμα (74)· άσφαλεστέρω -> με βεβαιότερου (74)· 

ον -> ονχί (90)· συνηγόρων -*· βοηθών (91)· εικότως πρεπόν- 

τως (93)· έτεκε -> έγέννησε (97)· νυν τώρα (96, 106)· έκόντα -»· 

θεληματικώς (98)· οϋτω έτζι (100, 148)· ον δεν (102, 114, 116)· 

ήμέτερα έδικά μας (102)· έσθίομεν -+ τρώγομεν (105)· πρώην 
πρότερον (105, 126)· χρόνων -> πολυκαιρινόν (112)· ενκαίρως 

εις επιτήδειον καιρόν (112)· ήμανρωσας -> έσβεσας (112)· οίκε των 
δούλων (116)· καινοπρεπές -► καινούργιον (120)· άφνω αιφνί¬ 

δια (122)· πάλην μπάλευμα (123)· ύπεισελθοϋσα -> είσελθονσα εις 
νποκάτωθεν (124)· νετόν -> βροχήν (127)· άνευ -* χωρίς (133)· όθεν 

άπόθεν (134)* έκών εθελουσίως (146)· καν -> καλά καί (150)· 

διαρρήδην -> φανερώς (153)· βίος ζωής (158). 

Καί εις τό έκτον κείμενον: φαιδρόν -> χαριέστατον (στ. 3)· 

πεπληρωμένην γιομάτην (7)· περιπατούμενον βαδιζόμενον (8)· 

παραγέγονεν -> ήλθεν (17)· δήσας δεσμήσας (17)· γάρ όίοτι (18)· 

πασα -+ όλη (19, 22)· έκλονεϊτο -* έκινήθη (19)· όρώσα βλέπονσα 

(19)^· οσγ -► (24, 27)· -*■ έπήδησεν (24)· περιεσχωμένου 

Μ τ° έξεσχισθή (25)· οίκου -► ναοί» (25)· έπλήρωσε -*■ έγέμισεν 
(26)· ήλλοιώθη -* άλλαζεν (27)· όρώ^τες βλεποντα (27)· επί 
επάνω εις (28)- προφητενων -» προφήτης (30)· υπό τούς πο'όας 
κάτωθεν των ποδών (32)· ισχνν δύναμιν (34)· σώματι κορμίν 
(34)· δονλείας -* σκλαβίας (41, 42)· κομίσατε -► λάβετε (41)· στρατός 
-»■ φονσατον (45)· υπέρ ημών -»· διά τ’εσάς (47)· το/νσν -► λοιπόν (48, 
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53)· έστίν είναι (48, 49)· μηδέν -► μηδέ ένα (55)· έθριάμβενσεν 
ίπόμπενσεν (56)· σύμπασαν όλην (59)· οίόμένος -* νομίζοντας 

(60)· επανάγει -* έπανέστρεφε (61-62)· έσφράγισεν έβούλωσεν 
(65)· άπιόντος διαβαίνοντος (66)· νϋν τώρα (78)· άνεφύησαν 
-> ανεφύτρωσαν (79)· όλύνθονς άσκολήθους (80)· λήϊα -* στάχνα 
(81)· τέρψιν χαροποιίαν (82)· φαιδρύνεται χαροποιούνται (83)· 

ρήματα λόγια (85)· άρτίώς προ ολίγον (85)· ήν -* ήτον (88)· όθεν 
-+ άπόθεν (88)· ούκ -* ονχί (90)· επί -* επάνω εις (92-93)· ήλοις 
καρφία (93)· προσηλωμένος πηγνύμενος (93)· σινδόνι σεντόνιον 
(95)· χωρών -* τόπον (102)· έμπλήσας -* γεμίσας (107)· άρματι 
άμάξιον (110)· ιαμάτων Ιατρείων (111)· επιπόνους κοπιαστικός 
(116)· πεπληρωμένους γιομάτους (122)· εύποιΐας ελεημοσύνης 

(122). 

γ) ’Άλλαι επί μέρους μεταβολαί: 
— αί μετοχαί αναπτύσσονται εις προτάσεις, π. χ. δημιουργοϋντι 

-> όταν έδημιούργεις (5, 35)· διδάσκοντι -* όπου τούς έδίδασκεν (5, 

122). 
— τό άπαρέμφατον αναπτύσσεται εις τελικήν πρότασιν: ίνα + 

υποτακτική, π. χ. νπουργεϊν ίνα υπηρέτη (5, 32-33), θρηνεϊν 
ίνα θρηνή (6, 77)· ή νά + υποτακτική, π. χ. τιμάν -* νά τιμά (5, 47), 

καταπαλαϊσαι νά καταπαλαίση (6, 15). 

— ή δοτική πτώσις αναπτύσσεται εις έμπρόθετον προσδιορι¬ 

σμόν, π. χ. μοι εις εμένα (6, 3), άρματι μέ άμάξιον (6, 110). 

— ό μέλλων αναπτύσσεται εις: θέλει + άπαρέμφατον, π.χ. θέλει 
άγανακτήσειν (5, 45), θέλει κρατήσειν (6, 60). 

— ή συλλαβική αΰξησις των παρελθοντικών χρόνων προηγεί¬ 

ται τής προθέσεως, π. χ. έπαράστησεν (5, 38), έκατεστάθη (6, 70)· 

ή καταργεΐται, π. χ. άλλαξεν (6, 27), αγνόησε (5, 60). 

— καταργεΐται ή αττική σύνταξις, π. χ. τά στοιχεία άπεστράφη 
άπεστράφησαν (6, 26). 

Όπωσδήποτε ή εκδοσις των εξ ανεκδότων έργων, πού έπιχει- 

ρεΐται εις το παρόν άρθρο ν, εμπλουτίζει τό οοΓριίδ των γνωστών ομι¬ 

λιών του ιερού Χρυσοστόμου περί τό θέμα τής μεγάλης αυτής δεσπο- 

τικής εορτής. Ώς έκ τούτου, αναμένεται νά προαχθή καί περαιτέρω 
τό ζήτημα τής πατρότητος αυτών διά τής έρεύνης πού θά έπακο- 

λουθήση. 
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 

Χειρόγραφοί, κώδικες 

1. Μοδςαβηδΐδ. Μιΐδβε Ηίδίοπηιιβ δΐικχΤιΙ 284 (ΥΗάΐιπΪΓ 215), 

φφ. 338ν-348ν (9ου-10ου αί.). 

2. Ρ&Πδίΐΐΐΐδ £Γ36ειΐδ 1175, φφ. '152-158ν (11ου αί.). 

3. ν&ιίοβηιΐδ §Γ36οιΐ5 1990, φφ. 229-231 (11ου-12ου αί.). 

4. δοοηΣίΙβιΐδΐδ ^ταβοιίδ 527 (λ¥. II. 10), φφ. 47ν-50ν (12ου αί.). 

5. Οχίοπΐ Βο61εΪ3η Εϊ5γηγ}' Ε. Ό. ΟΗιΤε 50 (12ου-13ου αί.). 

6. ν3ΐΐο&ηιΐδ §τ3εειΐδ 1192 ('14ου-15ου αί.). 

7. Μοδηυειίδϊδ. Μιΐδεε ΗϊδΙΟΓΪςιιε δίηοείίΐΐ 5 (ΥΙίΐάπηίΓ 412), φφ. 

264ν-270 (έτ. 1445). 

8. ΡδΠδϊηιΐδ ^πιεειίδ 986, φφ. 446-464ν (16ου αί.). 
9. Κΐιοείθ ΙδΗηά. Βιχπνη υηινβΓδίΐγ ΕίΒΐΉΓγ. δρεείΜ ΟοΙΙεοΐίοηδ 

ιηδ. ΒΧ 330 Β 9*, φφ. 304ν-310ν (16ου-17ου αί.). 
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ΛΟΓΟΣ Α' 

Χειρόγραφοι κώδικες: 1) Ρατΐδίιιυβ §ι·36ειΐδ 1175, φφ. 152-158ν 

(11ου αί.) (= Α) και 2) Ρ3Πδ. £Γ. 986, φφ. 446-464ν (16ου αί.) (= Β). 

Του αύτου Ίωάννου του Χρυσοστόμου λόγος εις την Άνάληψιν 

του Κυρίου καί Θεού καί Σωτηρος ημών Ίησοΰ Χρίστου. Ευλόγησαν, 

πάτερ. 

Σήμερον ήμϊν ή τον Σωτηρος Άνά?\,ηψις τον ουρανόν ήνοιξε 
δ καί οδόν αλήθειας υπέδειξε. Σήμερον ή φιλάνθρωπος τον Σωτηρος 

οίκονομία τον χοϊκόν άνθροοπον από γης άνασπάσασα εις ουρανόν 
μετεφύτευσε. Σήμερον ή τον μονογενούς άγαθότης τον παλαιόν εκεί¬ 

νον Άδάμ τω θανάτω και τάφω και άνόμω τιμωρία, ύποβληθέντα, τής 
παλαιας καταδίκης έξαρπάσασα και αθανασίαν ένδύσασα, εις αυτά 

10 τα βασίλεια τής αιωνίου ζωής ένίδρνσε. Και γέγονεν δ έπι γης άν¬ 

θρωπος συμπολίτης αγγέλων άλλα και αρχαγγέλων και πασών των 
ουρανίων δυνάμεων δεσπότης άπεδείχθη. Ον γάρ άγγέλοις σνναμιλ- 

φ. Ι52ν λάται ή τον Σωτήρος Άνάληψις, άλΧ αγγέλων δεσπόζει· / «υπεράνω 
γάρ έστι πάσης αρχής και εξουσίας και κνριότητος και παντός δνόμα- 

15 τος όνομαζομένου», κατά την σωτήριον του Αποστόλου διδασκαλίαν 
δς «έκάθισε», φησίν, «εν δεξιά τής μεγαλοσύνης εν νψηλοϊς».Όταν 
δε ταντα λέγει δ θεολόγος, την δόξαν ερμηνεύει ου την προ αιώνων, 

ήν έχει, άλλα τοϋ θνητόν τούτον και άνθρωπίνον γένους την εις τό 
κρεΐττον μεταβολήν υποτίθεται. 

20 Ού γάρ δ μονογενής, δ Θεός Λόγος, ό σνναίδιος και σύνθρονος 
τω Πατρί, άνάγεται άνω —των γάρ άνω έστι Δεσπότης—, άλλ* ή θνη¬ 

τή φνσις άνάγεται ύπ αυτόν· και τήν σοηηρίαν ούχ έαντω πραγ¬ 

ματεύεται, άλλα τώ γένει των άνθρώποον χαρίζεται. Ούτε γάρ δέ εαυ¬ 

τόν άπέθανεν, ούτε δι εαυτόν άνέστη, ούτε δι εαυτόν άνελήφθη ■ ούτε 
25 γάρ άπέθνησκεν <άν> ή πηγή τής άθανασίας, ούτε ήγείρετο <άαΟ> ή 

άνάστασις. Ό Θεός ονκ άνίσταται, άλλ’ άνιστά' ονκ εγείρεται, άλ)ί 

1 ΜΔ 3π1β Του Α Δ ροδί. λόγος Α )[ 2 καί Θεού καί Σωτηρος οιη. Α 

6 οικονομίαν Β | 24 οΰτε δι’ εαυτόν άπέθανεν ϊίει*. ροδί άπέθανεν Β 

13-15 Έφεσ. α'21 16Έβρ. α'3 
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εγείρει· ον ζωοποιείται, άλλα ζωοποιεί."Ινα δε μάθης δτι ονχ 6 Θεός 
Λόγος άνίσταται, άλ/ί ή ένσαρκος οικονομία, πριν σταυρόν νπομεί- 

νη, πριν ταφήν, πριν άνάστασιν δείξη, έλεγε Μάρθα τή αδελφή τον 
30 Λαζάρου· «Εγώ είμι ή άνάστασις». Και άνάστασιν εαυτόν καλεΐ, 

ινα δείξη ότι άνιστα μεν κατά την θεότητα, εγείρεται δε κατά την 
άνθρωπότητα. Άνέστη τοίννν δι ή μας, επειδή και άπέθανε δι* ημάς. 

Άνελήφθη εις ουρανούς, ούκ αυτός ονρανοϋ δεόμενος, δ τον ουρανόν 
και την γην πληρών, άλλα τό γήϊνον σκεύος εις ουρανόν άναλαμβάνων, 

35 ινα δείξη τώ διαβόλω τον πεπατημένον βασιλεύοντα, ινα δείξη ότι, 
όν ή τνραννις τον διαβόλου έξεβαλεν εκ τοϋ παραδείσου, ή τοϋ Θεοϋ 
φιλανθρωπία σύνθρονου έαυτή άπετέλ^εσε. Και μονονονχί έλεγεν ό 
Θεός προς την βασκανίαν τοϋ διάβολον «Συ αυτόν επί γης ετρωσας, 

φ. 153 εγώ αυτόν εις ουρανόν άνήρπασα’ συ αυτόν / εις τάφους κατήγαγες, 
40 εγώ αυτόν τω έμώ ούρανώ εν ίδρυσα». 

"Οτι, αδελφοί, ούχ έαντώ ταντην δ Σωτήρ έπραγματεύσατο την 
σωτηρίαν, ούτε δι εαυτόν άνελνιφθη, ούτε δΐ εαυτόν άνέβη, ήν γάρ 
εν κοσμώ καί πριν έπιδημήση τω κόσμω, πάντα δε ταντα ύπέμεινε 
δέ ημάς καί εν τω σώματι τω εαυτόν ημάς πάντας άνήγαγε καί εν 

45 τή συνθρόνω τιμή τή δοθείση τή σαρκί τοϋ Σωτήρος ημείς πάντες 
έτιμήθημεν καί τό θνητόν γένος έδοξάσθη, ακούε Παύλον λέγοντος- 

«Νεκρούς όντας ημάς τοΐς παραπτώμασι <σνν>εζωοποίησε τω Χρι¬ 

στώ καί σννήγειρεν ημάς καί συνεκάθισε». Σννήγειρε διατί καί σνν- 

εκάθισεν; Όρας ότι ονχ εαυτω έδόθη ή τιμή τής άθανασίας, αλλά τω 
50 θνητώ γένει σννήγειρεν ημάς καί συνεκάθισε. Καί μήν ονδέπω άνέ¬ 

βη μεν <άν>, ονδέπω συνεκαθέσθημεν <άν>, άλλ* επειδή εν τή απαρ¬ 

χή τον σύρματος Χριστός τεταμίευται, πάντων ημών ή σωτηρία. Τό 
μέλλον εσεσθαι ώς γεγονός ήρμήνευσεν, επειδή οιδεν άσφαλ'ες ένέ- 
χυρον τοϋ θνητού γένους καθήμενον άνω. 

55 Αντίρροπου γάρ άνέστησεν δ Θεός τή πτώσει τοϋ θανάτου τήν 
Άνάληψιν. Άδάμ παραβάς δλον τό γένος έαντώ σνγκατέσπασεν δ 
Χριστός άναληφθείς όλον τό γένος τών πιστών έαντώ συνήγαγε. Καί 

27 άλλα ζωοποιεί ινα δέ μάθης δοπΟα Οβίβνΐΐ ροδί άνίσταται Β || 29 τοϋ 
οιτι. Α || 38 αύτδν: δοπΓπ οοιτβχΐί -ον οχ -ών Β |[ 43 8έ οπι. Α ]| 50 ημάς οπι. 
Α || 52 τεμίευται Β 

30 Ίω. ια' 25 47-48 Έφεσ. β' 5-6 
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ώσπερ κατά τοϋ Άδάμ μόνον άπόφασις έξηνέχθη, ώς φησιν, «Ή αν 
ή μέρα φάγη<ς>, θανάτω άποθανεϊ» καί «γη εί καί εις γην άπελενση», 

50 τό δέ ακόλουθον έσιώπησε μέν τω λόγω, έδειξε δέ τή πείρα, ού γάρ 
«σν καί υιοί σου καί αί θυγατέρες σου καί όλον τό γένος σου», 
άλλα κατά τής ρίζης άποφαινόμένος τή ακολουθία τον γένους καί 
τους καρπούς τή ρίζη συμπεριέλαβεν ώσπερ οϋν εκεί ή άπόφασις 
τοϋ Άδάμ έπιλαβομένη σπαν τό γένος σνγκατέσυρεν, όντως ή τοϋ 

65 Σωτήρος Άνάληψις ολφ τω γένει τήν σωτηρίαν έπραγματεύσατο. 

153ν Αντίρροπος γάρ ή χάρις τή πα / λαιά καταστάσει. Ούκ έξ όμοτιμίας 
φ’ ° αντίρροπου εΐπον, άλλ’δτι, ό άπώλεσε διά τής παραβάσεως, έλαβε διά 

τής τον Σωτήρος οικονομίας. Καί μαρτυρεί Παύλος λέγων «Ώσπερ 
έν τώ Άδάμ πάντες άποθνήσκομεν, όντως έν τω Χριστώ πάντες ζωο- 

70 ποιηθησόμεθα». Καί μηδείς θανμαζέτω εί, τον Σωτήρος έπιδη- 
μήσαντος καί ζωήν αιώνιον κηρύξαντος καί βασιλείαν ούρανών χαρι¬ 

σαμένου, ήπείθει τό θνητόν τοϋτο γένος λέγον: Τί μοι πλέον υπήρξε 
πιστεύσαντι, εί κατά τους άπιστους τελευτώ, εί μετά πάντων 0α- 
νατονμαι, εί τά αυτά υπομένω, οΐα κάκεϊνοι οι άπιστήσαντες; Τι 

75 τό ξένον τής χάριτος; Ποϋ δέ ευρώ τά ψευδή καί τά αληθή; Άκουε 
τοϋ Σωτήρος λέγοντος· «Ό πιστεύων εις έμέ ζήσεται εις τον αιώνα». 

Εΐρητο τω Άδάμ· «Ή $άν ημέρα φάγη, θανάτω άποθανεΚταΟ». ΆλΧ 
ούκ άπέθανε καθ'ήν έφαγεν ημέραν, άλλ'έζησεν έν τω κόσμω, ένενέ- 

κρωτο δέ τή άποφάσει. Καί τή μέν άποφάσει νεκρός ήν, τή δε τοϋ 
80 Θεόν μακροθνμία εζη καί ζωής άπήλαυεν. Ώσπερ οϋν ή τον Άδάμ 

ζωή μετά τήν άπόφασιν έπιταθεϊσα έπί έννεακόσια τριάκοντα έτη ούκ 
έλυσε τήν άπόφασιν, άλλά κατέλαβεν ή άπόφασις, μακροϊς χρόνοις 
έναποδνσασα, τήν ζωήν τον άνθρώπον, οντω και ενταύθα. Επειδή 
άπαξ άψευδής δ έπαγγειλάμενος, καν άποθάνωμεν τή φύσει, ζώμεν 

85 τή άψενδή επαγγελία. Και ώσπερ τώ Λδαμ προκριμα ονκ εποιησε το 
ζήν μετά τήν άπόφασιν, ούτως ούδέ ήμϊν προκριμα το άποθνήσκειν 
μετά τήν έπαγγελίαν φέρει. Καί γέγονε το γένος ημών εν τώ φνραματι 
κατά τήν άπαρχής έπαγγελίαν. 

59 φάγει Α άποθάνει αχΜ. [| 66 δούλος το κρατεου και ά(γίου) ημών 
αύθέντου και βασιλέως Αλέξιος ό Κα[...)ζινος ίη πι&Γ§. Α || 74 εί τά: είτα Β || 
76 τοϋ οπι. Α || 77 είρήτω οοά<1. ημέραν φάγει ακΜ. || 78 άποθάνει Β 

58-59 Γεν. β'17 καιγ'5 59Γεν.γΊ9 61 πρβλ. Γεν. ς'18 69-70 πρβλ. Α' 
Κορ.ιε'22 76 πρβλ.Ίω. ια' 26 77 Γεν. β'17 και Γεν. γ'5 88πρβλ. Α'Κορ. ιε' 20 
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Άπείληφε την ευεργεσίαν και έσμέν εν ονρανώ δία Χριστόν. 

90 Έπεώη γεγόναμεν εν τάφοις διά τον Άδάμ, διά τον Άδάμ εξεβλή- 

θημεν παραδείσου. Διά Χριστόν άνηρπάσθημεν και εις ουρανόν και εις 
παράδεισον. Διά την τοϋ Άδάμ παράβασιν υπό των χερουβίμ εδιώχθη- 

μεν. Γεγραπται γαρ ότι εθηκεν ο Θεός την φλογίνην ρομφαίαν και 
φ. 154 τά χερουβίμ / φυλάττειν την οδόν τοϋ παραδείσου και έκπεπολέμη- 

95 ται τά χερουβίμ τώ Άδάμ. Άπήλαννεν αυτός τής εισόδου τοϋ παρα¬ 

δείσου. Διά την παράβασιν τά χερουβίμ τω Άδάμ έχθραίνεν διά την τοϋ 
Σωτήρος επαγγελίαν και τά χερουβίμ φίλα και τά σεραφείμ συλ- 

λείτονργα. Τή γάρ των σεραφείμ φωνή <ή> εκκλησία λειτουργεί 
και το «Τρισάγιος» μετά των άνω άναπέμπει, ϊνα μάθη δ άνθροοπος 

100 ότι αι ουράνιοι δυνάμεις οϋ κατά ψύσιν προς αυτόν έξεπολεμήθη- 

σαν, αλλά διά την παράβασιν αυτόν άπεστράφησαν, διά δε την φι¬ 

λανθρωπίαν προσελαβοντο’ κάκεϊ μεν φλόγινη ρομφαία τον Άδάμ 
απεκλεισεν. ϊνα δε παλιν διδαχθωμεν ότι ουχ ή τοϋ πυράς φυσις 
έκπεπολεμητο τω άνθρώπω, άλλ’ ή παράβασις πάντων αύτώ έξεπο- 

105 λεμησεν, εκείνην φλόγινη ρομφαία διώκει, τον Ή λίαν άρμα πυράς 
αναλαμβάνει. Όράς πώς το αυτό πϋρ και πολέμιον και φίλον, ου τή 
φύσει μεταβαλλόμενον, άλλά τή προθέσει τοϋ Θεοϋ δονλενον; Άπε- 

κλεισθη Άδαμ τοϋ παραδείσου, λαμβάνει κλείδας ούρανοϋ Πέτρος. Εν 
τω παραδείσιο υπό τοϋ όφεως επιβουλεύεται, εν τω κόσμω εις εξ- 

110 ορίαν παραδοθείς εν αύτώ τώ τής έξορίας τόπω πατεϊ τον πατή- 

σαντα' «Ιδού γαρ δέδωκα ύμϊν εξουσίαν πατεϊν επάνω όφεων καί 
σκορπιών καί έπί πάσαν την δύναμιν τοϋ εχθρόν». Μη πρόκριμα 
ήνεγκε τώ Άδάμ ή παράβασις, οϋτε ήμίν πρόκριμα ποιήσει δ κόσμος, 

τής πιστεως δικαιονσης. Άδάμ εν τώ παραδείσιο τή παραβάσει καται- 

115 σχννεταΐ’ Ιωβ εν τή κοπριά τή υπομονή στεφανονται. 

Άνέλαβε τοίνυν τό ανθρώπινον γένος δ φιλάνθρωπος■ ουχ εν γέ¬ 

νος, ουχ εν κλήμα, άλλά πάσαν την οικουμένην. "Ολον γάρ σώζει τον 

94-95 έκπολέμητω αχΜ. || 95 αυτός οοιτβχΐ: αύτόν αχίά. || 97 φίλα Α 

φίλα Β || 97-98 συλλειτουργοί Α συλλειτουργά Β [| 98 Τη ... φωνή οοιτοχί: την 

...φωνήν 00(1(1. || 105 έκείνου Β φλογίνην ρομφαίαν οο(Μ. || 107-108 απεκλείθει 

Β λέγων 5θΐ1)8 (Ιοίονΐί ηπΙο λαμβάνει Β κλεΐς οοάά. || 109 έπιβουλεύετε Α 

93-95 πρβλ. Γεν. γ' 24 105-106 πρβλ. Δ' Βασ. β' 11 κα'ι Α' Μακ. β' 
58 111-112 Λουκ. ί 19 115 πρβλ. Ίώβ β' 8 
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’άνθοωπον δ παντός του γένους των ανθρώπων πλάστης. Μία πάντων 
Α πλάσις, μία πάντων ή κλήσις. Οϋ σνγχωρεΤ. Ιουδαίων παισί σε- 

η 'οϋσθαι ’, άλ/.’ορα τί κατασκευάζει. Καί προ τής επιδημίας αναλαμ- 

121 βάνει Τ'οΙ Ενώχ. Ένώχ, ποιον: / Τον φέροντα τύπον τής ίκκλησια- 

?■ 154' στικής εύκοσμίας. Διατί τύπος γίνεται τής εκκλησίας Ένώχ; Οϋ γάρ 
Σάββατον έφύλαξεν, οϋ περιτομήν έδέξατο, ου πόνοις ίουδαϊκοϊς ήκο- 

λούθησεν, άλλ’ άπλότητι ευαγγελική έστοιχειώθη προς Αρετήν. Προ- 

άαμπε τοίνυν ή απαρχή τής σωτηρίας. Έπεώη κατεψηφισάμεθα ημείς 

423 πάντες τοϋ γένους, ώς κατά ψύσιν δντος θνητόν, καί πάντες έτοιμοι 
ίσαν Ιίπεϊν Άτι φύσει Αποθνήσκομεν, διά την άγνοιαν Άτι ή συνήθεια 
φύαιν Ιποίησε νομισθήναι την άπόφασιν. Ό Θε'ος εξ αυτόν τον 
φυράματος άναλαβών είς Αθανασίαν μεθίστησιν, ϊνα δείξη Άτι οϋχ ή 

<30 φυσις αυτούς κατέκρινεν, ΑλΧή αμαρτία έτρωσεν. ^ 

Ούκ άν άλλως τον τύραννον είλεν, εί μή σταυρόν ύπεμεινε. 1υ- 

ραννον λέγω τον διάβολον, τόν κατά τής δεσποτικής κτίσεως τνραν- 

νήσαντα. Τρία γάρ τά βασιλεύοντα εν κόσμω καί τνραννοϋντα κατα 
τής δεσποτικής δημιουργίας. Ποια ταϋτα; Ό διάβολος, ή αμαρτία, 

135 δ θάνατος. Διά γάρ τοϋ διαβόλων ή αμαρτία καί δί αυτής, δ θάνατος. 

Καί πόθεν δειχθή ότι ταϋτα έβασίλχυον; Λέγει ή Γραφή · «Καί μή 
βασιλευέτω ή αμαρτία εν τή θνητή σαρκί υμών». Καί ή αυτή άλΆα- 

χοϋ- «Καί έβασίλευσεν δ θάνατος από Άδάμ μέχρι Μωϋσέως καί 
έπί τους μή άμαρτήσαντας». Ιδού αμαρτίας καί θανατον βασίλεια. 

140 Άκουε τοϋ Κυρίου λέγοντας· «Εί δ σατανάς τον σαταναν εκβάλλει, 

καθ’έαυτοϋ έμερίσθη' πώς ούν σταθήσεται ή βασιλεία αυτόν;» Τριάς 
τυράννων κατά τής αθανάτου Τριάδος ώπλαζετο. Τριας διαβολική τή 
άγια Τριάδι άντέκειτο. Ιδού «δ αρχών τον κόσμον τούτον κέκριται». 

Διατί είπε «κέκριται» καί ούκ «άνήρηται»; Ον γάρ δυναστεία αυτόν 
145 έξέβαλεν, άλλά κρίσει. Πρόσεχε ακριβώς. Ήδννατο δ Θεός καί άνευ 

φ. 155 οικονομίας καί άνεν σταυρόν καί άνευ θανάτου τής σαρ / κός χαρί- 

σασθαι τώ θνητω γένει των ανθρώπων αθανασίαν. Τις γάρ άντιστή- 

σεται βουλή Θεόν ή χάριτι ή άποφάσει; ΆλΤ ώς πολάάκις προειρη- 

131-132 εΐλεν ... Τύραννον οιπ. Β |) 135 ό θάνατος ... ή αμαρτία οιη. Β 

|| 143 τούτου: τούτο Β 

120-121 πρβλ. Σοφ. Σειρ. ιβ' 26 136-137 πρβλ. Β' Κορ. δ' 11 138- 

139 Ρωμ. ε' 14 140-141 Ματθ. ιβ' 26 143 Ίω. ιστ' 11 
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καμεν, οικονομεϊ δ Θεδς τώ άνθρώπω ον την σωτηρίαν μόνον. αλ~ 

150 λα και την μετ' ευφημίας σοοτηρίαν, ΐνα μή δόξη απλώς ανεν άγώ- 

νων/ ζλεεϊν τον άνθρωπον, άλλ' εύδοκιμοϋντα στέφειν. Εί γάρ θεϊκή 
δυνάμει ήττήθη ό διάβολος, μεγάλα άν έφρόνησεν δ τύραννος και 
είπεν^ άν «τον κόσμον όλον ένίκησα, υπό δε Θεοϋ ήττήθην», αισχύνη 
(5ε ούτε μία τώ υπό τον κρείττονος ήττωμένω. Διά τοϋτο 6 Σωτηρ 

155 τον καταγωνισθέντα άνθροοπον άνιστά αντώ άντίπαλον και δν εις 
τα κατώτατα τον Ά.δου κατήνεγκεν ή τον διαβόλου τνραννίς, εις τά 
ανώτατα τών ονρανόόν άνύψωσεν δ Θεός. Και αυτή έστιν ή Άνάστα- 

σις τον Σωτηρος, ή πόντοι ημών άνάστασις, πάντων ημών οικο¬ 

νομία. Χριστός κηρύττεται, ή οικουμένη τέον κακών έλ,ενθεροϋται. 

160 Όπερ αν ποίηση Χριστός, ούχ έαυτώ παρέχει, άλλ' ήμϊν χαρίζεται. 

Καν βαπτισθή, δι ημάς■ καν άγιασθή κατά τό φαινόμενου, πάντας 
άγιάζων, δέ ημάς άγιάζεται, ού παρ'άλλης δυνάμεως δεχόμενος τον 
αγιασμόν, άλλ'εαυτός έαυτώ παρέχων, τά τής θεότητας χορηγών τή 
θνητή φύσει, τή ανθρώπινη σαρκί Και μαρτυρεί δ αυτός λέγων «Και 

165 ύπέρ αυτών άγιάζω έμαυτόν, Ϊνα ώσι και αύτοϊ ηγιασμένοι έν άλη- 

θεία». Τί έστι τό έν άληθεία άγιάζεσθαι; Τό άπό τής τοϋ Σωτηρος 

σαρκός λαβεΐν τό ένέχνρον τής ασφαλείας, τουτέστι τό άγιασθήναι 
έν άληθεία, τό κοινωνήσαι τή τον Σωτήρος θεότητι, τό λαβεΐν παρ' 

Λύτου τό πνεύμα και δούναι Αντώ τό σώμα. 

170 ^αι τΨ ΧΧΘιν από μικρού άρχομένην και εις πέλαγος 
προβαινονσαν. Όταν άρχεται δ Θεός εύεργετεΐν, σταγόνας δείκνυσιν 
ευεργεσίας■ άπό σταγόνος πηγή, άπό πηγής ποταμός, άπό ποταμού 
πέλαγος άπειρον,^ άπό πελάγους άβυσσος πολλή. Ούτως δ Σωτηρ 

ωφθη πρώτος και μόνος μέλλων άνανεονν τό γένος τών άνθρώπων 
175 Φαίνεται μόνος, ον πολλοστός. Άπό τού ενός προέβη εις δώδεκα άπο- 

φ. 155ν στόλους· άπό τών δώδεκα / αποστόλων εις έβδομήκοντα κήρνκας ■ άπό 

τών έβδομήκοντα κηρύκων εις πεντακοσίους άδελφούς. Άναστάς γάρ, 

φησιν, ο Κύριος «ώφθη επάνω πεντακοσίοις άδελφοις εφάπαξ». Άπό 

τών πεντακοσίων σαγηνεύονται χιλιάδες τέσσαρες τή Πέτρον δη- 

151 άνθρωπον: δοηΐ53 οοιτεχΐΐ -ον βχ -ων Β || 160 Όπερ ... χαρίζετε 

0111. Β II 167-168 σαρκός ... Σωτηρος οιη. Β || 178 X ηηίο Κύριος Β II 179 
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180 μηγνρίψ Έτέρα αυτού διδασκαλία έπίστενσαν πεντακισχίλιυι. Ποο- 

ήλθεν άπό εκατοντάδων είς χιλιάδας, άπό χιλαάδοον είς μυριάδας, άπό 
μυριάδων είς αριθμόν. Λέγουσιν έν Ίεροσολύμοις τώ Παύλω · «Θε¬ 

ωρείς, άδελφέ, πόσαι μυριάδες είσϊν Ιουδαίων τών πιστενσάντων;» 

Όρας πώς άπό ενός <5άκ5εκα, άπό τών δώδεκα έβδομήκοντα, άπό 
185 τών έβδομήκοντα πεντακοσίονς, άπό τόδν πεντακοσίων χιλιάδες, άπό 

χιλιάδων μυριάδες, άπό μνριάδοιν πλήθος άπειρον; Ούτως έν προ- 

οιμίοις δοκεϊ φαίνεσθαι ή άρετή' προσερχομένη δέ πλωϋτον αιώνιον 
νικώντα και διάνοιαν και λόγον και ψήφον παρέχει τοις ενσεβώς την 
αλήθειαν καταγγέλλονσιν. Ούτω και δ μακάριος Δαυίδ πεισθείς ποτέ 

190 είς νούν και αριθμώ νποβάλλειν Θεού φίλους και τον πόθον δείκννσι 
και άνήνντον έρμηνεύει λέγων «Έμο'ι όέ λίαν έτιμήθησαν οι φίλοι 
σου, δ Θεός, λίαν έκραταιώθησαν αι άρχαι αυτών έξαριθμήσομαι 
αυτούς και υπέρ άμμον πληθννθήσονται». Μαρτυρεί όέ τή οικονομία 
ταύτη και ή έπι τής έκκλησίας ταύτης θεοορουμένη έπίδοσις. Έννόησον 

195 τίς έστιν ή σύναξις τής ορθοδοξίας κατά τόνδε τον τόπον. Πόσοι ήσαν 
ολίγοι; Πώς μετά ταϋτα πλήθος; Πώς προέκοψε και γέγονε λιαός; 

Πώς μυριάδες άπειροι, νικώσαι και την ψήφον και την ένθύμησιν; 

Αξιόν μνημονεύσαι τού αγίου πατρός Παύλου, τοϋ τήσδε τής πόλεως 
έπισκόπου γενομένον δτε έν πολλαΐς τρικνμίαις τό σκάφος έν εύδίφ 

200 λιμένι ώρμισεν ώς υπό τών αιρετικών κυμάτων βαλλόμενος, ού 
περιετράπη τό σκάφος, άλιλά τό ίστίον έγείρας τοϋ σταυρού και την 
σινδόνα άπλώσας τής καλής δμολογίας έδέξατο εύθέως τό Πνεύμα 

φ. 156 τό άγιον. Αε / γέσθω περί αυτού τά είρημένα περί τον Αβραάμ διά 
Ήσαίου τοϋ προφήτου* «Εμβλέγατε εις Αβραάμ τον πατέρα υμών 

205 κα'ι είς Σάρραν την ώδίνουσαν υμάς, ότι εις ήν και ήγίασα αυτόν και 
έπλήθννα τό σπέρμα αυτού». 

Τίς ήδύνατο φέρειν τών αιρετικών τάς τρικυμίας; Τίς ήδννατο 
γυμνή τή δψει την ζάλην θεάσασθαι; Τίνα ούκ είς φρίκην ήγαγεν ή 

182 άριθμών οοάά. || 186 Ουτωσ (-σ βχ -ν) Β || 187 προερχομένη οοιΜ. 
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πρόληψις; Τις ούκ ένόμιζε ξένην είναι την αλήθειαν; Πάντα ήνέωκτο 
210 τή πλάνη και τη ψευδή διδασκαλία και μόνη τή αλήθεια έπεκέκλει- 

στο τά πάντα. Κεκλεισμέναι ήσαν αί πύλαι των ακοών. Ούδείς ήνοιγε 
την αληθή θύραν. Θνραι γάρ δεχόμενοι την αλήθειαν αί άκοαί. Έπει- 

δάν δε αποστραφώσιν αί άκοαί την ά?ιήθειαν, ώσπερ θύρας άπο- 

κλείονσιν, ώς φησιν δ Παϋ?ως, «και άπδ μεν τής αλήθειας την ακοήν 
215 άποστρέφουσι, περί <5έ τους μύθους έκτραπήσονται». Κεκλεισμέναι 

ήσαν αί πύλαι των ψυχών, αί άκοαί των ψυχών. Ήλθεν δ Χριστός 
κεκλεισμενών τών θυρών εισεΡώων εισήλθε κεκλεισμενών τών θυρών. 

Ούτε μία γάρ κακία άποκλείει την ευεργεσίαν. Νικά την πονηριάν 
ή του Θεοϋ φιλανθρωπία. Συγχωρεϊ τά κακά, ούχ ΐνα νικήση, άλΣ 

220 ινα γυμνωθή. Εισήλθε, τάίν θρόνων κεκλεισ μενών. Ύπέδειξεν εαυτόν 

τοϊς αποστολοις διά τών αγίων καί διά σαρκός δρατός έπεπόλαζεν. 

Ηύρεν ολον τον δήμον λεπρόν καί έκάθαρε τώ λόγω τής ορθοδοξίας. 

Ηϋρεν αυτόν τυφλόν και εφωτισε τώ λόγω τής διδασκαλίας. Ηύρεν 
αυτόν χωλεύοντα περί την όρθοτομίαν του ευαγγελίου καί άρτιους 

225 αντώ τους ποδας τών λογισμών έχαρίσατο. Ηϋρε νεκρούς καί 
ήγειρεν. Ηύρεν απολωλότος καί έζήτησεν. Εξέβαλε την απιστίαν εις 
πιστιν μεταβαλων. Σκοπος γαρ Θεοϋ ούχ άμαρτοίλούς άνελεϊν, άλΣ 
αμαρτίαν ονκ απίστους έκκόπτειν, άλΣ άπιστίαν. \Ώσπερ γάρ δ ια¬ 

τρός καν σίδηρον επαγαγη τώ νοσοϋντι, καν καυστήρα προσενέγκη, 

230 ου τώ σωματι μαχεται, άλλα τή νοσώ πολεμεϊ, εκείνης δε έξορι- 

φ. 156ν σθείσης, / έχει τον άπεχθανόμενον φίλον καί ον ποτέ ορών ώς πο¬ 

λέμιον τον ιατρόν, ύστερον ώς ευεργέτην τινά, ούτω καί δ Θεός έτι 

την ανθρωπότητα, ώσπερ ιατρός αγαθός, σωμάτων θεραπευτής καί 
ψυχών ιατρός, μίαν μεν έχων τής φιλανθρωπίας τήν ϊατρείαν, διάφορα 

235 δε τά φάρμακα τοίς τραύμασιν επάγων. Οίδας ότι καί <δ> ιατρός ούχ 
εκούσια, γνώμη επι σίδηρον ερχεται, άλΣ έπειδάν ή φύσις τή νόσω 
μάχεται, ή άνάγκη τήν οξύτητα καλεΐ καί συγγνώμη οι δρώντες 
τήν επιστήμην ούχ εκούσια γνώμη τέμνουσαν, άλΣ υπό άνάγκης εις 
τοΰτο καταγομένην. Ούτως ίάτρευον καί οί προφήται, θέλοντες μεν 

210-211 έπικέκλειστο οο<3(1. || 215 αποστέφουσιν Β || 231 άπεχθρανό- 
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9/() καί κολακεύειν καί εύεργετεΐν καί παιδεύειν. Ώς δ' εϊδον τά τραύματα 
τών αμαρτημάτων ισχυρότερα τής επιστήμης —λέγω δέ τής πίστευες 
τής κατά τήν άκρότητα-, προσήγον ώσπερ σίδηρον ή πυρ τον έλεγχον 
τής αλήθειας. Ούτω καί δ μακάριος Ή σ αίας έκ προοιμίων μάχεται τή 
νόσω, ού θεραπεύσας, ού κολακεύσας, ούχ άπαλώ λόγω χρησάμενος, 

245 άλΣ ευθέως άπό τής άποτόμου καί αύστηράς άληθεΐας άρχεται λέγων 
<<Όρασις, ψ είδεν Ήσαΐας υιός Άμώς, κατά τής Ίουδαίας καί κατά 
τής Ιερουσαλήμ». Καί ή αρχή τών προοιμίων αυτή- «Άκουε ούρανέ 
καί ενωτίζου γή, ότι Κύριος έλάλησεν' υιούς έγέννησα καί ύψωσα, 

αύτοί δέ με ήθέτησαν εγνο) βοϋς τον κτησάμενον καί όνος τήν 
950 φάτνην του Κυρίου αύτοϋ· Ισραήλ δέ με ούκ έγνω καί δ λαός μου εμέ 

ού συνήκεν. Ούαί έθνος αμαρτωλόν, λαός πλήρης αμαρτιών, σπέρμα 
πονηρόν, υιοί άνομοι». Έπεί δέ τούτοις έχρήσατο τοϊς λόγοις καί εκ 
προοιμίων έκοψε τήν άσέβειαν, ούκ έκολάκευσε λόγω προσηνεϊ τήν 
άμαρτήσασαν ψυχήν απολογούμενος υπέρ του Λόγου, ούχ ότι ούχ 

255 εκών παροξύνεται, άλλά τή φύσει του τραύματος έπεται καί λέγει 
αύτοϊς· «Ούκ έστιν έλαιον έπιθήναι, ούτε μάλαγμα, ού καταδέσμους». 

157 Ήθελον κολακεϋσαι, φησί, λόγω ά / παλώ, άλΣ ού δέχεται ή φύσις 
του τραύματος τήν βοήθειαν."Έλαιον γάρ καλεϊ πανταχοϋ τήν απαλήν 
διδασκαλίαν, τήν κολακείαν έχουσαν, ού τήν δουλοπρεπή, άλλά τήν 

260 προτρεπτικήν. 

Οίδε καί δ απόστολος φαιδρώ λόγω καί προσηνεϊ παιδεύειν τήν 
εκκλησίαν λέγων «Τεκνία μου, οϋς πάλιν ωδίνω, άχρις ού μορφωθή 
Χριστός έν ύμϊν!», «ώς όταν τροφός θάλπη τά έαυτής τέκνα, ούτως 
δμειρόμεθα δούναι ύμϊν ού μόνον τό εύαγγέλιον, άλλά καί τά επί 

265 τής ψυχής». Ταΰτα ού κολακευόντων, άλλά. προς τό άγιον σώμα άρ~ 

μοζομένων. Επειδή δέ τώ ύγιεΐ σώματι τής εκκλησίας διελέγετο, 

ούκέτι τοϊς άπηνέσιν έχρήσατο φαρμάκοις, άλλά τοϊς τρέφουσι καί 
άνακτωμένοις ψυχήν. Ό μέν γάρ τών εύσεβών λόγος κολακείας 
πλήρης· οί<δέ> ψευδοπροφήται κόλακες, οί προφήται ιατροί. Εκείνοι 

270 έκολάκευον, ούτοι έθεράπευον. Καί ώσπερ επί τών σωμάτων φύσει 
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το έλαιον ύψηλότερον τοϋ νδατος γίνεται, ούτω και ή κακία νικά την 
αλήθειαν. Και υψηλότερος έστιν δ κολακεύων όψει παρά τον παιδεύοντα 
τη διαθεσει. Διά τούτο περ'ι των ψευδοπροφητών ε?*.εγεν δ Δαυίδ· 
«Ηπαλννθησαν οί ?.όγοι αυτών υπέρ ελαιον και αυτοί είσι βολίδες»· 

275 δ δε τ<ών αγίων λόγος ον κολακευτικός, αλλά παιδευτικός. 'Όθεν έρεί 
τε δ μακάριος Δαυίδ παιδεύεσθαι ή παρά τών ασεβών κολακεύεσθαι· 
«Παιδεύσει με δίκαιος εν ελ,,εει και ελέγξει με, ελαιον δέ άμαρτωλοϋ 
μή λιπανατω την κεφαλήν μου». Τοιοϋτος ήν δ μακάριος Παύλος, ου 
κολακενων, άλΧ αλήθειαν παιδεύων. Υπέρ αυτής πάσχει, υπέρ αυτής 

280 εξορίζεται, υπέρ αυτής στεφανοϋται. 

Γέγονεν ήμϊν ή απαρχή τών αγαθών ή εκκλησία αυτή. Ταυτήν 
την εκκλησίαν δ θεάς πρέοτον ήγειρε και δμώνυμον τή εαυτού άναστάσει 
άπετέλεσεν. Εικότως καί το ονομα ήρμοσε τή οικονομία. Εικότως 

• 157ν αναστασις ελεγετο και λεγεσθω και / εις αγώνα μή διαλιμπανέτω 
285 η κακοδοξιαν τρώσασα και ορθοδοξίαν άναστήσασα. ΆλΧ αυτή μέν 

τάς ψνχάς ημών ήγειρεν, υμείς δέ αυτής τοίχους ήγείρατε’ αρμόσατε 
αυτής τους λίθους, ινα άρμοση υμών τας ψυχάς. Εγείρατε αυτής πά¬ 

σαν τήν ευπρέπειαν, ϊνα ολόκληρος άποδοθή ή ευεργεσία. Χαίρω βλέ- 

πων τον αρραβώνα τής προθυμίας. Εί γάρ μικρά τέως τά προκείμενα, 

290 αλλ οίδα οτι «μικρά ζύμη δλον το φύραμα ζυμοΐ». 

Το θυσιαστήριον νομίζεις δεξιάν είναι Χριστού προκειμένην 
και τή μεν όψει λαμβάνονσαν, τή δέ δυνάμει χορηγούσαν. Ή τοϋ 

Χριστού δεξιά πνευματική έστιν άρουρα, μή σφάλλονσα τάς ελπίδας, 

μή άποβάλλουσα τών γεωργών τους πόνους, μή άφανίζουσα αυτών 
295 τας ελπίδας. Η τοϋ Χριστού χειρ άρουρά έστιν ένθέως σπειρομένη 

και ευθέως θεριζομένη. Θέλεις ίδειν αυτόν άρουραν άπειρομένην δμοϋ 
και θεριζομένην και δεχομένην ου μόνον ζώντα σπέρματα, αλλά καί 
νέκρα, και ζωοποιούσαν; Εν τή έρήμω προσηνέχθησαν τώ Χριστώ 
πεντε άρτοι νεκροί τή φύσει τοϋ σίτου. Ό γάρ κόκκος τοϋ σίτον 

300 ζή, ο δε άρτος διπλήν νπεμεινε νεκροοσιν πρώτον, ότε συντρίβεται, 
δεύτερον, ότε τώ πυρί δίδοται. Λαμβάνει ή φιλάνθρωπος δεξιά και τά 
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νεκοωθέν ζωογονεί. Έφαπλοϋνται οί δεσποτικο'ι δάκτυλοι τοΐς άρτοις, 

ώσπερ αύλακες. Δέχεται ή δεξιά αυτού τον άρτον, ευλογεί, πληθύνει 
υπέρ πάσαν έννοιαν. Όράς τήν δεξιάν αυτού άρουραν αγίαν; Όράς 
τους άρτους τους σπειρομένονς; Όράς λόγον δροσίζοντα και οί τή 
φύσει νεκροί πληθύνονται, οί τή φύσει άκαρποι ζωογονούνται εις 
απείρους χιλιάδας, ου τήν φύσιν άρνησάμενοι, αλλά τή θεία δυνάμει 
δουλεύοντες; Όπου δ Χρίστος πάρεστι, μή ζήτει φύσεως νόμον, άλΧ 
ορα τοϋ δυνατού τήν αυθεντίαν. Νόμον γάρ φύσεως σοί παρέδοοκεν. 

Αυτός δέ ό τών όλων Δεσπότης ανώτερος έστι, τών νόμων. Διά σε 
όμβρος* διά σέ πηγή· διά σέ ενιαυτού / διά σέ τροπαύ τώ δέ τεχνίτη 
ούδέν τούτων αρμόζει. Και ώσπερ σήμερον ή τούτων αύξησις διπλήν 
εχει τήν περίοδον —πρίοτον κυοφορείται το βρέφος, τίκτεται, θηλάζει, 

αϋξεται, εις τέλειον άνθρωπον απαρτίζεται—, ότε δέ επλαττεν ό Θεάς 
τάν Άδάμ, ούκ έδείτο ανθρωπίνου ου σπέρματος, ου γαστρός, ου 
κυοφορίας, άλΧ ότε ήθέλησε τάν άνθρωπον, παρήγαγεν. Έέ,αβεν ούν 
τούς άρτους, εύλόγησεν, έπλ,ήθυνεν, έκλασεν, έδωκεν, έθρεψε καί 
ορα τά θαυμαστόν. Ήμεϊς, όταν καλοϋμεν τινάς εις έστίασιν, πρώ¬ 

τον παρασκενάζομεν τά επιτήδεια καί ούτω καλοϋμεν πρώτον έτοι- 

μάζομεν καί τότε άνακλίνομεν. Ό δέ Χριστός πρώτον άνακλίνει καί 
τότε εύτρεπίζει. Ού πρώτον έπλεόνασε τάν άρτον καί τότε άνέκλινεν, 

αλλά πρώτον άνέκλινε καί τότε τήν ευεργεσίαν έχορήγησεν, ϊνα δεί- 

ξη ότι όξυτέρα τής χρείας ή δύναμις. Άρτος ήν καί έπλήθυνεν, ούκ 
άπορρέων, αλλά πληθύνων εις άπειρον, ούχ ως αιρετικοί περί Θεού 
φαντάζονται λέγοντες- «Εί κατά απόρροιαν καί τομήν έγέννησεν, έμει- 

ώθη». Άρτος πλεονάζων ούκ άπέρρευσε. Νέκρωσις έζωογονεϊτο καί 
ή πάντα ζωογονούσα φύσις νόμοις δουλείας ύπόκειται. Ακολουθώ τώ 
σώ λογισμώ. Είπέ μοι πώς έπλεόνασαν άρτοι καί τότε ερμήνευε πώς 

έγέννησεν δ Θεός. 

Όμως άνέλαβεν ή φιλάνθριοπος δεξιά. Ώς σπόρον τάν άρτον 
έπλήθυνεν, έκλασεν, έδοοκε καί ήν ή χειρ θησαυρός άγαθέον. Προς 
ταύτην τήν δεξιάν δρών τοϋ Σοοτήρος δ Δαυίδ έλεγεν «οί οφθαλμοί 
πάντων εις σέ έλπίζουσι, καί σν δίδως τήν τροφήν αυτιών έν ευκαιρία. 

314-315 ό Θεός ... σπέρματος οτη. Β || 327 ή: εί Α || 330 σπόρον: πό¬ 

ρον (χχ1<1. 

332 τήν οηι. Β Μαρκ. στ' 41-42 και Αουκ. θ' 16-17 και Ίω. στ' 11 

332-334 Ταλμ. ρμδ' (ρμε') 15-16 
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Ανοίγεις, συ την χεΐρά σου και έμπιπλάς παν ζφον ευδοκίας» εν 
335 Χριστώ Ιησού τω Κνρίψ ημών, φ ή δόξα και το κράτος και ή τιμή 

κα\ η τιροσκύνησις, νυν και άεϊ και εις τούς αιώνας τών αιώνων, 
αμήν. 

ΛΟΓΟΣ Β' 

Χειρόγραφος κώδιξ: Οχίοιτί Βοάΐβώη ΕϊΒγ&γυ Ε.Ό. ΟΙηγΕθ 50 

φφ. 48ν-52 (12ου-13ου αί.). 

Τ Ίωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσο- 

φ. 48ν στόμου λόγος εις την Άνάληψιν. 

Φερε δη και σήμερον την άπο γης εις ουρανούς άνοδον τοϋ 
Σωτήρος εν αγαλλιάσει δοξάσω μεν. Σήμερον γάρ δ πρωτότοκος τής 

5 κτίσεως και ευεργέτης ημών Κύριος, καθώς εΐπεν, ύψούμένος εκ τής 
γης πάντας προς εαυτόν εϊλκυσε. Σήμερον δ άδιάστατος τών φίλων 
αντοϋ διέστη άπο τών μαθητών αύτοϋ και άνεφέρετο εις τον ουρανόν 
και «έκάθισεν έν δεξιά τής μεγαλωσύνης εν νψηλοϊς». Σήμερον έν 
σαρκϊ «επέβη έπϊ τών Χερουβίμ και έπετάσθη έπϊ πτερύγων άνεμων 

10 και έθετο σκότος εις απόκρυψήν αύτοϋ». Θεοϋ γάρ και φωτός παν 

σκότος άπόκρνφον. Φώς γάρ έλθών εις τον κόσμον παν σκότος και 
πάσαν άχλύν άπο τής γής άποδράσαι πεποίηκεν «έγώ γάρ», φησί, 

<Κφώςκ εις τον κόσμον ύλήλνθα». Σήμερον ύψοϋται ό νέος Άδάμ και 
τον πάλαι Άδάμ εις το άρχέτνπον γέρας άνύψωσε. Σήμερον πορεύ- 

15 εται, καθώς ένετείλατο τοις άγίοις αυτόν μαθηταϊς και άποστόλοις, 

έτοιμάσαι τόπον αύτοϊς· «Εάν γάρ πορενθώ», φησί, «και ετοιμάσω 
τόπον νμΐν, πάλιν έρχομαι προς υμάς και παραλήψομαι υμάς προς 
έμαντόν»· «Ονκ άφήσω υμάς ορφανούς· έρχομαι προς υμάς- έτι μι¬ 

κρόν και δ κόσμος με ονκέτι θεωρεί, υμείς δέ θεωρεϊτέ με, ότι έγώ 
20 ζώ και υμείς ζήσεσθε». Σήμερον ή άμπελος ή αληθινή προς τον μέ- 

γαν γεωργόν έν σαρκϊ άνοδον έποιήσατο' «Έγώ γάρ είμι», φησίν. «ή 
άμπελος ή αληθινή και ό πατήρ μου δ γεωργός». Και πάλιν «Έγώ 
ειμι~ ή άμπελος και υμείς τα κλήματα». Σήμερον έκπέμπει ή άμπελος 
ή άληθινή τα κλήματα αύξήσαι και πληροοσαι πάσαν τήν γήν και σκιά- 

4-5 πρβλ. Κολοσ. α' 15 5-6 πρβλ. Ίω. ιβ' 32 8Έβρ. α'3 9-10 Ψαλμ 
Μ) 11-12 10-11 πρβλ. Μάρκ. δ' 22 12-13 Ίω. ιβ' 46 14-16 πρβλ. Ίω. 
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95 σα< έκ τοϋ καύσωνας και φωτίσαι εκ τής άχλύος τής ειδωλολατρίας 
40 τής περικείμενης έν αυτή- «Πόρετ ' θέντες», γέιο φησιν. «εις τον κό- 

σιιον άπαντα κηρύξατε τό ευαγγελίαν πόση τή κτίσει». «Έξήγαγε», 

γάρ φησιν, «έως έξω εις Ιϊηθανίαν, καϊ έπέιρας τάς χεϊρας αντοϋ 
ενλόγησεν αντονς’ και έγένετο έν τω ευλογείν αυτόν αύτονς διέστη 

30 άπ αύτών καϊ άνεφέρετο εις τον ουρανόν». 

Τότε έγνωσαν οί μαθηται ότι περί τής Άναλήψειυς αύτοϋ έ/.ε- 

γεν αύτοϊς ότι «πορεύομαι προς τον πατέρα έτοιμάσαι τόπον νμΐν». 

οτε ούν έλεγεν αύτοϊς ότι «υμείς φίλοι μου έστε» καϊ «ονκέτι υμάς 
λέγω δούλους»· ποιήσατε ούν πάντα μετά χαράς όσα ένετειλάμην 

35 νμΐν οΐδατε ότι προείρηκα νμΐν ότι «υμείς λυπηθήσεσθε, δ δέ κόσμο; 

χαρήσεται. Άλλ’ ή λύπη υμών εις χαράν γενήσεται». «Ταντα λε- 

λάληκα νμΐν παρ' νμΐν μένων δ δέ Παράκλητος, τό Πνεύμα τό Ά¬ 

γιον, δ πέμψει δ πατήρ έν τω όνόματί μου, εκείνος διδάξει υμάς 
πάντα καϊ υπομνήσει υμάς». «Ειρήνην άφίημι νμΐν, ειρήνην τήν έμήν 

40 δίδω μι νμΐν»· «υπάγω καϊ έρχομαι προς υμάς», καϊ πάλιν φησί. 

Λουκάς δ σνγγραφεύς τών Πράξεων τών Αποστολέων είπε, «δι ημε¬ 

ρών τεσσαράκοντα δπτανόμένος αύτοϊς καϊ λέγων τά περϊ τής βασι¬ 

λείας τοϋ Θεοϋ· καϊ σνναλιζόμενος αύτοϊς παρήγγειλεν <.αύτοΐς> 

άπο Ιεροσολύμων μή χοιρίζεσθαι, άλλα περιμένειν τήν έπαγγελίαν 
45 τοϋ πατρός, ήν ήκούσατέ <μου>· ότι Ιωάννης μέν έβάπτισεν νδα- 

τι, ύμεϊς δέ βαπτισθήσεσθε έν Πνεύματι Άγίω ον μετά πολέλάς ταύ- 

τας ημέρας», και τά έξης· «καϊ ταντα είπών, βλ,επόντων αύτών έπήρ- 

θη, καϊ νεφέλη ύπέλαβεν αυτόν άπο τών οφθαλμών αύτών καϊ ώς 
άτενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορενομένον αύτοϋ, καϊ ιδού άνδρες 

φ. 49ν δύο παρειστήκεισαν αύτοϊς έν έσθήσεσι λευκαϊς, οΐ καϊ εϊπον / άν¬ 

δρες Γαλαλαϊοι, τί έστήκατε βλέποντες εις τον ουρανόν; Οντος δ Ιη¬ 

σούς δ άναληφθεϊς άφ υμών εις τον ουρανόν, ούτως έλεύσεται πάλιν, 

δν τρόπον έθεάσασθε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Και πότε 
έλ,εύσεται; "Οτε πολλιοϊ ψευδό χριστοί καϊ ψενδοπροφήται «έπι τω 

55 δνόματι αύτοϋ είσελεύσονται λέγοντες οτι έγώ είμι δ Χριστός, καϊ 

38 έκεΐνος οοΓΓβχΐ: έκεΐνο οοό. 
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πολλούς πλανήσονσιν»· δτε «έγερθήσεται έθνος επί έθνος και βασί¬ 

λεια έπϊ βασιλείαν- δτε λιμοί και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους γί¬ 

νονται. Ταϋτα πάντα αρχή ώδίνων». Όταν «σκανδαλισθήσονται». 

φησί, «και άλλήλονς παραδώσονσι και μισήσονσιν άλλήλονς»- δταν 
60 «ψευδοπροφηται άναστήσονται και πλανήσονσι πολλούς»· δταν «διά 

το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται ή αγάπη των πολλών. Ό δε 
ύπομείνας»^ ψυγομένης τής αγάπης, φησίν, «ούτος σωθήσεται». ΟΙ- 

μοι, δτι έψύγη ή άγάπη των πολλών και ούδεϊς υπομένει, ΐνα σωθώ- 

μεν. «Ταϋτα πάντα», φησίν, «άρχαι ώδίνων». 

65 ^ Ονχ όρώμεν ταϋτα πάντα έν όφθαλμοϊς ημών, δτι ού συνιώμεν 
ταντα παντα. Έρχεται γάρ και ού βραδύνει, άλλα μακροθυμεί διά την 
επιστροφήν ημών. «Ούτως έλεύσεται», φησίν, «δν τρόπον έθεάσασθε 
αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν». Και πάλιν έν εύαγγελίοις λέγει- 

«αι δυνάμεις», φησί, «των ουρανών σαλενθήσονται και φανήσεται το 
70 σημεϊον τον υιόν τοϋ άνθρώπον έν τώ ούρανώ. Καϊ τότε κόψονται 

πάσαι αί φυλαϊ τής γής και δψονται τον υιόν τοϋ ανθρώπου ερχόμενον 
επι των νεφελών τοϋ ονρανοϋ μετά δννάμεως και δόξης πολλής». Και 
ίδόντες αύτάν κόψονται πάσαι αι φυλαϊ τής γής- Ιδόντες γάρ αύτον 

■ 50 γνώσονται πάντες και τότε / άρξονται κόπτεσθαι. 

75 ~ Ότε δ κοπετός αυτών ούδ'εν δνήσειε, τότε γάρ τρομάξει ή γή 
πάσα από προσώπου αύτοϋ, όρώντες τον σταυρόν προπορευόμενον 
έμπροσθεν αύτοϋ. Ιουδαίοι μέν, δτι έν αύτώ προσήλωσαν τον εύεργέ- 

την και βασιλέα, διότι διαχλευάζοντες ήσαν τούς προσκυνοϋντας τον 
σταυρόν και πιστεύοντας εις τόν έν αυτώ προσηλωθέντα, πιστοί δ'ε 

80 οσοι εν ραθυμία έζησαν μη άπεκδεχόμενοι την φοβεράν και φριχτήν 
ημέραν εκείνην. Και οϋτω πάντων έν θλίψει δντων, ώς έν βιπή 
όφθαλμοϋ «δψονται τόν υιόν τον Θεού έρχόμενον έπϊ τών νεφελών 
τοϋ ονρανοϋ μετά δυνάμεως καϊ δόξης πολλής. Και άποστελεΐ τούς 
αγγέλους αυτόν μετά σάλπιγγος καϊ φωνής μεγάλης καϊ έπισννάξονσι 

85 τούς εκλεκτούς αύτον έκ τών τεσσάρων ανέμων άτι άκρων ούρανών 

εως ακρινν αυτών». Μακάριος δ γεννητός γνναικός δν έπισννάξονσιν 
οι άγγελοι έν έκείνη τή ώρα. 

65 Μή 3ΐι1β Ούχ οο(Ι. 
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Διά τούτο έλεγε τυΐς μαθηταϊς αύτοϋ δ Κύριος δτι «έρχομαι 
προς υμάς, καϊ παραλήψομαι υμάς, Ϊνα όπου έγ<δ εϊιιι και ύ/ιεΐς ι στέ 

90 καϊ όπου εγώ υπάγω την οδόν οΐδατε»· αντη ονν αύτον ή παραγγελία 
τοϋ ερχεσΟαι και παραλήψεσΟαι αυτούς, καϊ ού μόνον αυτούς, άλλα 
καϊ τούς πιστεύσαντας διά τον λόγον αυτών εις αυτόν καϊ φνλ.άξαν- 

τας τάς έντολάς αύτον, καθώς καϊ δ ΙΙαϋλος θεσσαλονικενσι γράφουν 
έ.λεγεν δτι «αυτός δ Κύριος έν κελεύσματι, έν φωνή αρχαγγέλου καϊ 

91·) έν σάλπιγγι Θεόν καταβήσεται άπ ονρανοϋ, καϊ οι νεκροί έν Χριστώ 
άναστήσονται πρώτον, έπειτα ήμεϊς οι λιόντες οι περιλειπόμενοι άμα 

50ν συν αντοϊς άρπαγησόμεϋα έν νεφέλαις / εις άπάντησιν τον Κυρίου 
εις άέρα, καϊ οϋτω πάντοτε σύν Κνρίφ έσόμεθα»- αντη ονν ή επαγγε¬ 

λία τον μεγάλου Βασιλέως λέγοντος δτι «έρχομαι προς υμάς»- έμαν- 

100 τόν λέγει, και πάλιν λέγει προς αυτούς, «ϊνα έσθίητε», φι/σί, «καϊ πί- 

νητε μετ’ έμον έπϊ τής τραπέζης»· αντη ονν ή έπαγγελϊα τής άθα- 

νάτου τραπέζης τοϋ άρπαγήναι αυτούς έν νεφέλαις καϊ είναι σύν Θεώ 

πάντοτε. 

«Τότε υπόστρεψαν», φησίν, «οι άπόστολωι από τοϋ δρονς τον 
105 καλόνμένου έλαιώνος, δ έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ». Πόρρωθεν γάρ δ 

προφήτης φησί- «καϊ στήσονται οι πόδες αύτοϋ έπϊ τοϋ ορούς τών 
Έλαιών κατά άνατολάς, κατέναντι Ιερουσαλήμ». Ον μην αλλά καϊ 
Δαυίδ λέγει* «νψώθητι έπϊ τούς ουρανούς, δ Θεός, καϊ έπϊ πάσαν την 
γήν ή δόξα σον όπως άν ρνσθώσιν οι άγαπητοί σου, σώσον τή δεξιά 

1 ίο σου καϊ έπάκονσόν μον νψωθήσομαι καϊ διαμεοιώ Σίκιμα». Καϊ πάλαν 
«νψωθήσομαι έν τοίς έθνεσιν, νψωθήσομαι έν τή γή». Καϊ πάλιν 
«νψοντε Κύριον τόν Θεόν ημών καϊ προσκννεΐτε εις δρος άγιον αυ¬ 

τόν, δτι άγιος Κύριος δ Θεός ημών». Καϊ πάλαν «άνέβη ό Θεός έν 
άλαλαγμώ, Κύριος έν φωνή σάλσιιγγος». Καϊ πάλαν «υψώσου σε ό 

115 Θεός μον, δ βασιλεύς μον, και ευλόγησαν τό όνομά σον εις τόν αιώ¬ 

να». «Καϊ δτε είσήλθον», φησίν, «άνέβησαν εις τό υπερώον, ον ήσαν 
καταμένοντες, δ τε Πέτρος καϊ Ιωάννης, Ιάκωβος και Άνδρέας, 
Φίλιππος καϊ Θωμάς, Βαρθολομαίος καϊ Ματθαίος, Ιάκωβος Άλ- 

100 έσθίεται οο6. || 100-101 πίνεται οο3. 
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φαίον και Σίμοον δ Ζηλωοτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτοι πάντες 
ήσαν οί προσκαρτεροϋντες δμοθυμαδ'ον / τ\) προσευχή συν γυναιξϊ και 
Μαριάμ τή μητρϊ τον Κυρίου και τοϊς άδελφοϊς αντοϋ». Π μακαρίων 
γυναικών, δτι και μετά τό άναληφθήναι αυτόν ον κατέλιπον τους 
αποστόλους, άλλα συν αντοΐς ήσαν προσκαρτεροϋσαι. Προ γάρ τον 
ζο)οποιοϋ πάθους εκ των υπαρχόντων αύταϊς άκολωνθήσασαι τω 
Κνρίω διηκόνησαν αντω και τοϊς μαθηταϊς αντοϋ. Και νυν άνδρείω 
φρονήματι συν τω πλιήθει των μαθητών τον λόγον τον Κυρίου 
καταγγέλλονσαι, ύπομιμνησκόμεναι τής μακροθυμίας και τής πραό¬ 

τατος τον Κυρίου και πάλιν τής αύθαδείας και τον ζήλου τών παρα¬ 

νόμων Ιουδαίων, καυχοψεναι εν Κυρία) και λέγουσαΐ' «νψώθης εν 
ονρανώ δ κρίνοον την γήν άποδος τή υπερηφάνεια αυτών μήποτε 
έγκανχήσονται εν τή πικρία αυτών». Ελάλησας γάρ αντοΐς ετι ών 
εις τον κόσμον, δτι «έως πότε εσομαι προς υμάς; Εως πότε άνέξο- 

μαι υμών;» Έμακροθύμησας γάρ αντοΐς άνεχόμενος λέγων οτι «ονκ 

άπεστάλ,ην, εί μή εις τά πρόβατα τά άπολοολότα οίκου Ισραήλ». Και 
ιδού ούτοι ως άπολωλότες τω ποιμένι τω καλώ ου προσέδραμον, 

άλΧ άπελάκτισαν κατά την άρχαίαν αυτών σκληροκαρδίαν. Και νυν, 

Κύριε, επιδε επί τάς άπειλάς αυτών καί ρνσαι ημάς εκ τών ών 
σνστήσασθαι σπεύδονσιν ήμΐν. «’Ίδε δ άμνός τον Θεόν», δτι καί τό 
άσθενές τής φύσεως ισχυρόν άπειργάσατο. Ονκέτι ισχύει δ ιός του 
δφεως τή πτέρνη ημών έπιδραμεϊν. Κατηρτίσατο γάρ τους πόδας 
ημών δ Κύριος ώς επί έλάφον καί εθετο ώς τόξον χαλκοϋν τους 
βραχίονας ημών καί επί τά υψηλά εστήσατο ημάς, έπηγγεί?Μτό τε 
ήμϊν βασιλείαν ουράνιον καί άνήλθε προς τον Πατέρα καί έθέωσε 

την σάρκα, ήν άνέλαβε. 

Καί πάλιν / έρχεται φέρων την αιώνιον βασιλείαν καί άναστήσει 

πάντας ημάς εκ τών μνημείων καί «άποδαοσει έκάστω κατά τά έργα 
αντοϋ». «Αμήν λέγω ύμϊν», φησί τοϊς μαθηταϊς αντοϋ καί τοϊς οχλοις, 

έντελλόμένος δτι «έρχεται ώρα, καί νϋν έστιν, δτε οι νεκροί άκούσονσι 
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πρβλ. ψαλμ. ιζ' (ιη') 34-35 146-147 Ρωμ. β' 6 147-149 Ίω. ε' 25 
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^0 τής φωνής τοϋ νίοϋ τοϋ Θεοϋ, καί οι άκούσαντες ζήσονται». «Ερχεται 
γάο ώρα, έν ή πάντες οί εν τοϊς μνημείοις άκούσονται τής φωνής 
αντοϋ, καί έκπορεύσονται οί τά άγαθά ποιήσαντες εις άνάστασιν 
ζωής, οί δέ τά φαύλα πράξαντες εις άνάστασιν κρίσεως». 

Τί ούν μετά την Άνάληψιν τοϋ Σωτήρος οί μακάριοι άπόστολοι 

155 κατά την αντοϋ επαγγελίαν έκάθισαν έν τή πόλει Ιερουσαλήμ; Εως ού 
ένδύσονται δύναμιν έξ νψονς. Ό δέ μακάριος Πέτρος λαβόον εντολήν 
παοά τοϋ Σωτήρος έπεστήριζεν τούς άδελφούς αντοϋ καί έλ,εγε τά 
δέοντα προς τούς όχλους. Προ γάρ τοϋ ζωοποιοϋ πάθους δ Κύριος 
εϊπεν αντω- «Σιμών, Σιμών, ιδού δ σατανάς έξητήσατο υμάς σινιάσαι 

160 {οε} ώς τον σίτον έγώ δέ έδεήθην περί σου, ίνα μή έκλίπη ή πίστις 
σου». ’Ώ ταπεινώσεως Δεσπότου, ώ θείας κηδεμονίας. Ό σνντελέσας 
πάντα πειρασμόν έν τή έρήμω, ώ Δέσποτα, έδειξας άνίσχυρα πάντα 
αντοϋ τά μηχανήματα■ τότε έπετίμησεν αυτόν λέγων, «ύπαγε όπίσω 
μου σατανά». Ό έκδιώξας αυτόν καί τούς αντοϋ παϊδας έκ τών τυφλήν 

165 καί δαιμονιζομένων έκ τής θνγατρός τής Χαναναίας, έκ τοϋ νίοϋ τοϋ 
άργοντος τών Ιουδαίων καί έκ πλειόνων. Ετι, ϊνα μή πάντας λώγω, 

ον γάρ δυνατόν άνθρωπον λέγειν τή γραφή δσα σύ, Κύριε, έποίησας, 

52 ώς μαρτυρεί καί δ άγαπητός σου μαθητής Ιωάννης, δτι «έάν καθ' έν 
γραφή, ονδ’αυτόν <οΙμαι> / τον κόσμον δννασθαι χωρεϊν τά γραφόμενα 

170 βιβλία»· καί δ παντί καί πανταχοϋ ματαιώσας τάς βονλάς αντοϋ, ώ 
Δέσποτα, ον λέγεις καί τω Σίμωνι δτι «έγώ έβοήθν)σά σοι», άλιλά 

λέγεις δτι «έγώ έδεήθην περί σοϋ, ίνα μή έκλίπη ή πίστις σον καί σύ 
ποτέ έπιστρέψας στήριξον τούς άδελφούς σον». Ό έπιτάξας τώ κωφώ 
καί άλάλω δαίμονι έξελθεϊν έκ τοϋ νεανίσκον καί μηκέτι είσελθεϊν εις 

175 αυτόν, ον λιέγεις τή εξουσία μή έάν τον Πέτρον σώζεσθαι υπό τοϋ 
σατανά, άλλά λέγεις δτι «έδεήθην σου», καί φησίν, «εξουσίαν έχω 
έπιτάξαι αντω, ίνα καί εις τήν άβυσσον άπέλ,θη»· άλλέ ίνα δείξω οτι 
άτρέπτως καί άναλλωιώτως άνθρωπος γέγονα, έκ τών κόλπων τοϋ 
Πατρός μου μή χωριζόμένος, διά τούτο είπον «έδεήθην περί σοϋ». 

180 Ό ούν Πέτρος λ,αβών τήν έξονσίαν νπεστήριξε τούς άδελ,φούς καί 

166 τή γραφή οοιτεχΐ: ή γραφή οοά. 

149-152 Ίω. ε' 28-29 153-155 πρβλ. Λουκ. κδ' 49 158-159 Λουκ. 

κβ' 31-32 160-162 πρβλ. Ματθ. δ' 1-11 162-163 Ματθ. δ' 10 167-169 

Ίω. κα' 25 170-172 Λουκ. κβ' 32 
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εμεριμνα αναπληροοσαι τον αριθμόν τών Δώδεκα και φησ'ι προς τούς 
αδελφούς■ «δεί ούν των σννελθόντων ήμϊν άνδρών εν παντϊ χρόνω εν 
Φ είσήλθε και έξήλθεν έφ ή μας δ Κύριος Ίησοϋς, άρξάμενος άπ'ο τον 
βαπτίσματος ΐωάννου άχρι ής ημέρας άνελήφθη άφ ημών, μάρτυρα 

185 της άναστάσεοις αυτόν συν ήμϊν γενέσθαι ένα τούτων. Έστησαν δε» 

φησίν, «Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαββάν, δς έπεκλήθη Ιοϋστος, 

και Ματθίαν, και προσευξάμενοι εϊπον Κύριε καρόιογνώστα πάντοον, 

άνάδειξον δν έξελέξοο εκ τούτων των δύο ένα, λαβεϊν τον κλήρον τής 
διακονίας ταντης και άποστολής, έξ ής παρέβη Ιούδας πορευθήναι εις 

190 τον τοπον τον ίδιον και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν δ κλήρος 
έπι Ματθίαν, και συγκατεψηφίσθη μετά τών ένδεκα αποστόλων». 

Και ή σαν δια παντός εν τώ ιερώ αίνοϋντες και εύλωγοΰντες τον Θεάν 
και περιμένοντες την επαγγελίαν του Πατρος και την προς αυτούς 
του Πνεύματος τον αγίου έπιφοίτησιν. Αύτώ ή δόξα εις τούς αιώνας 
τών αιώνων, αμήν. 

ΛΟΓΟΣ Γ' 

Χειρόγραφοι κώδικες: 1) δοοππίβηδίδ §γ. 527 (XV. II. 10), φφ. 

47ν-50ν (12ου αί.) (= 3) και 2) ναΐιοίΐηιΐδ §ι·. 1192, φφ. 74ν-79 (14ου- 

15ου αί.) (= V). 

Ψ· Μ' I" Γοΰ έν αγιοις πατρος ημών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου λόγος εις την αγίαν Άνάληψιν του 

Κυρίου ημών καί Σωτήρος Ίησοΰ Χρίστου. Εύλόγησον, δέσποτα. 

Εορτήν σήμερον έπιτελοϋμεν θαυμαστήν και παράδοξον και τήν 
5 του Δεσπότου ημών Ιησοΰ Χρίστου φιλανθρωπίαν και συγκατάβα¬ 

σή άνακηρύττουσαν. Και έστιν ίδεϊν τήν εκκλησίαν σήμερον, τή 
υποθεσει τής εορτής, τώ πλήθει τών οικείων τέκνων κοσμώσαν και 

181-182 έν ώ οοιτβχί: ώς οοά. || 187 κλήρον οοιύοχϊ: τόπον οοΟ. || 188 
έξ οοΓΓβχΐ: άφ’οοά. 

1-3 Τοΰ ... ημών οιη. V || 2 λόγος οιη. V αγίαν οπί. V || 3 καί Σω 3 Εύ¬ 

λόγησον δέσποτα οιη. 8\¥ || 3 καί του Σωτήρος οω. || 5 ημών οιη. 8 || 6 

ΐδεΐν οιη. V σήμερον: τίμερον V || 7 κοσμώσαν: κο μώσαν 8 κεκοσμημένην: 
καί κοσμουμένην V 

172-174 πρβλ. Μαρκ. θ' 25 175-176 Λουκ. η' 31 178 Λουκ. κβ' 32 
181-190 Πράξ. α' 21-26 
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κεκοσμημένην, τήν πολύτεκνον ταυτήν και υιοαιότεκναν, και ώς 

ίμάτιον κάλλιστον το πλήθος τών παραγινομένων έκδιδασκομένην, 

καβό)ς φησιν δ προφήτης, «πάντας αυτούς πεοιθήση ώς κόσμια νύμ¬ 

φης και ώς στολήν νυμφίον». 

Όντως γάρ πλήρης θαύματος και έκπλήξεως γέμούσα τής 

πανηγύρεως ή μνήμη· πώς γάρ ον θαύματος και έκπλήξεως γέμει; Τήν 
γάρ έκ τον γένους τον προσκεκρονκότος απαρχήν, τον άπεστερημέ- 

15 νου και εκβεβλημένου τής ζωής, άναλαβών δ Δεσπότης Χριστός σή- 

μερον άνήγαγε και σννεκάθισεν εις τον θρόνον τον βασιλικόν, επά¬ 

νω τών ουρανών, έν ώ τά χερουβίμ παρίστανται τρόμου Και ότι 
εις τον ουρανόν άνεβιβάσθη δ Κύριος ημών Ίησοϋς Χριστός, ακούε 
τοΰ μακαρίου Λουκά λέγοντος- «βλεπόντων αυτών έπήρθη», τουτέστι 

20 τών μαθητών. Ιδού συν τώ Λουκά και άλλοι μάρτυρες· «και νεφέλη 
ύπέλαβεν αυτόν άπο τών οφθαλμών αυτών». Διατί νεφέλη φωτεινή 
ύπέλαβεν αυτόν; Ίνα δείξη ότι εις τον ουρανόν άνήλθεν, ούχ άρματι 
πυράς ώς έπι Ήλιού, αλλά νεφέλη αυτόν ύπέλαβεν, ότι ούρανοϋ 
σύμβολον ήν καθώς φησιν δ Δαυίδ «δ τιθείς νέφη τήν έπίβασιν αύτοϋ», 

25 διά τούτο λέγει νεφέλην. Και μάρτυρας και θεατός του θαύματος τούς 
μαθητάς παρέστησεν, ίνα σύ πεισθεϊς ότι εις τον ουρανόν άνήλθεν έν 

φ. 48 τώ σνμβόλω τής θείας δυνάμεως- διό και δ προφήτης έβόα / λέγων 
«δ Θεός κάθηται έπι νεφέλης κούφης». Και έν τω ορει <5έ νεφελη δι 
αυτόν ήλθε και «Μωσής είσήλθεν εις τον γνόφον» έν τή νεφέλη, άλΚ 

30 ού δέ έκεϊνον ήν ή νεφέλη. 
Αναλαμβανόμενος δέ ό Κύριος ήμών ούκ εϊπεν ότι «πορεύομαι» 

μόνον, άλλ’ ότι και τό Πνεύμα πέμπω ύμϊν τον παράκλητον, φησίν. 

Ινα ούν γνως ότι εις τον ουρανόν άνήλθεν, άκουσον τήν μαρτυρίαν 
τών θεατών «και ώς άτενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν»■ φησί, «πο- 

8 ώραιότεκνον: όραιιύτερον V 9 ένδιδασκομένην 8 || 10 περιθησης \ || 

12-13 γέμουσα ... έκπλήξεως οιη. V || 14-15 άπεστερημένου: άπεριμένου V || 
19 Παΰλου μάλλον δέ τοΰ ροδί μακαρίου V ]| 19-20 τουτέστι ... μάρτυρες V || 
21 φωτεινή οπί. 8 ύπέλαβεν: κατελαβεν V || 24 τεθείς V || 25 λέγει νεφέλην: 

νεφέλην λέγει V || 28 θρόνου αγίου καί ροδί κάθηται V || 28-29 δέ ... ήλθε: 

αυτών εί δέ V || 31 δέ οιη. V || 32 τον οογγεχι: τό οοά<1. || 33 ούν οπί. V γνώς: 

γνούς V δέ ηηΐβ οτι V 

10-11 Ήσ. μθ' 18 15-17 πρβλ. Έφεσ. β' 6 19-21 Πράξ. α' 9 22-23 

πρβλ. Δ' Βασ. β'11 24 Ψαλμ. ργ' (ρδ') 3 28 Ήσ. ιθ' 1 29Έξ. κ' 21 31- 

32 πρβλ. Ίω. ιδ' 26 34-38 Πράξ. α' 10. 11 
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35 ρενομενον αύτοϋ, καί ιδού άνδρες δύο παρειστήκεισαν αύτοϊς εν έσθήτι 
Λενκγί, οί καί είπαν άνδρες Γαλιλαϊοι, τί εστήκατε έμβλέποντες είς 
τον ουρανόν; ούτος Ίησοϋς δ άναληφθεϊς άφ' ήμών, ούτως έλεύσε- 

ται ον τρόπον έθεάσασθε αυτόν πορευόμενον είς τον ουρανόν». Ήκον- 

σας γόρ σαφώς την μαρτυρίαν -βαβαι τοϋ θαύματος.!~ ποιων κατη- 

40 ξιωθησαν^ αγαθών. Δεικτικώς έχρήσαντο τη λέξει είπόντες ότι «δ άνα- 

ληφθείς άφ υμών είς τόν ουρανόν». Πάλιν τό σχήμα τών οφθέντων 
φαιδρόν, καθα καί δια τής επαγγελίας τοϋ Πνεύματος άγγελοί τινες 
ήσαν εν τύπογ ανθρώπων φανεντες καί φησίν «άνδρες Γαλιλαϊοι» 

Διατί δέμή αύτός ταϋτα αύτοϊς διελέχθη, άλλ άγγελοι αύτοϊς προ- 

45 ειπον; Επειδή καί αυτός περί έαυτοϋ πολλά προεϊπεν, οΐον ότι «πο¬ 

ρεύομαι προς τον πατέρα»· καί πάλιν, «όταν ϊδητε τόν υιόν τοϋ άν¬ 

θρωπονάναβαίνοντα όπου ήν τό πρότερον», όθεν ούκ άπελείφθη. «Ον- 

τοι δε άνδρες Γαλιλαϊοι», ψησΟ καί ούκ ειπον «όν έθεάσασθε άνα- 

ληφθεντα», άλλα «πορευόμενον είς τόν ουρανόν». Ίνα μάθης ότι άνά- 

50 βασίς έστι, διά τοϋτό φησιν «δ άναληφθείς άφΗμών είς τόν ούρανόν 

όντως έλεύσεται»· ον πεμφθήσεται, άλλ’ έλεύσεται. «Καί ονδείς άνέ- 

βηκεν εις τον ούρανόν εί μή 6 εκ τοϋ ούρανοϋ καταβάς», «καί νεφέλη 
υπελαβεν αυτόν». Καί τά μέν κατά την έκείνων διάνοιαν διαλέγονται, 
τα οε αξιως τοϋ Θεοϋ φθέγγονται. 

55 Έπήρθη λοιπόν ή διάνοια τών όρώντων, έχαρίσατο αύτοϊς τής 
ψ. 48ν φοβέρας / και δευτέρας παρουσίας ού μικρόν αίνιγμα, τό γόο «οϋτως 

ελευσεται», τουτεστι μετά τοϋ σώματος■ ό μάλιστα επόθουν άκοΰσαι 
ότι ηξει πάλιν μετά τής σαρκός. «Καϊ ιδού», φησίν, «άνδρες δύοί 
Διατι είπεν «άνδρες»; Ακριβώς έαυτοϋς άπετύπωσεν &ς μή πτοη. 

Ο, . 35"3® "· εΙπ0ν: λ^0ϋ<ην ^τοϊς V || 36 έμβλέποντες- 
βλεποντες VII 37 ό εηΐε Ιησοϋς V ούτως: οδτος V || 38 είς τούς ού(ρα)νούς 
ροε( ημών V ΙΙ_38-39 ηχούσαν V || 39 γίτρ 0Π1. δ τήν μαρτυρίαν: της 

μαρτυρίας V του: ου πο:ων οιο. V 40 αγαθών οπ>. V χαί επίο Βεικτικως V 

ΙνΖέΤ,Χ ν 11 44>"45,αύτθΙς "Ρ0*1™ α5τος προείπε V || 47 Οδτο: δέ 

ν το Χ - Ττ Τ' ν 11 51 °5τ“ς: °ύΤ0ς ν °ύ - έλούσετα, ΟΠ). V || 52 τότε ο,ιΐβ νεφελη V τα μεν: μήν V || 53-54 δ^λέγονταα δ^λεγων 

"νΙΐΓ™ ““Δ 56 φ0βερϊς Χ“ 0Π*· ν Ί 58 ο.η. V πάλ„ ροεί σαρχος V || 59 οτι ζηΐε Ακριβώς V έαυτούς οια. V 

53 Π 46;47,’Ι“· ^ 62 50-51 ΠΡάξ· «' 11 51-52Ίω. γ' 13 
53 Πραξ. α 9 58 Πράξ. α'10 
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60 θήναι αντον ς τη θέα τών άγγέΐων. «Τί εστήκατε εμβλέπον τες είς τόν 
ουρανόν;»· ονκέτι. ήσαν προσδοκούσες αυτόν. Ότι δε άνέχβασίς έστι 
τό άναληφΟήναι αυτόν, άκονε τοϋ Δαυίδ λέγοντας, «άνέβη δ θεός 
έν άλαλαγμώ, Κύριος έν φωνή σέιλπτ,ιγγυς» καί τό «άνέβη είς ύψος. 

Λίγμαλώτεναεν αιχμαλωσίαν», τούτο δη/.οϊ, ονχ έτέρον τινός χειοα- 

65 γωγοϋντος, άλλέ έκονσίως αυτός όδεύων τήν ίινάβασιν αύτοϋ. Ό μέν 
γ'αο Ήλίας νφ' έτέρας έυδηγείτο δυνάμειος ως είς τόν ούρανόν, δ δε 
Χριστός ύπεράνιυ τών ουρανών. Ον γάρ ήν άνθρωπίνης φύσεως δύνα- 

αθαι ξένην καί άθέατον δδεύειν οδόν. Ό δέ μονογενής Υιός τοϋ θεόν 
άνέβη οικεία εξουσία, δια τοϋτο καί ό Λουκάς έλεγεν ότι «ήσαν άτε- 

70 νίζοντες πορενομένου αύτοϋ είς τόν ούρανόν», ούκ άναλαμβανομένον 
αύτοϋ. ουδέ βασταζόμενου. Πορεία γάρ αντον ιδία τό γινόμενον ήν. 

Εί γάρ καί προ τοϋ σταυρόν επί τών Ίορδανίων ρείθρων έβαπτίσθη 
σαρκί, μηδείς άμφιβαλλέτω ότι μετά σαρκός τόν άέρα έτεμε. Ποϋ δέ 
έν άλαλαγμώ; Τις ήλάλαξεν ότε άνέβη; Ότι λέγει δ ψαλμογδός «άνέβη 

75 ό θεός έν άλαλαγμώ, Κύριος έν φωνή σάλπιιγγος», καίτοι γε σιγή 
έγένετο καί ένδεκα παρόντων μαθητών μόνον, ονχ άπλέϋς δεϊ τάς 
λέξεις έκλαμβάνειν, άγαπητέ, άλλ’ είδέναι τό έξ αυτιών σημαινόμενον. 

Τί ούν δ άλαλωγμός δηλωϊ; Τήν νίκην, τό τρόπαιον, τουτέστιν ότι έν 
νίκη άνέβη, θανάτου περιγενόμένος καί κάτω ρίψας τήν αμαρτίαν καί 

80 τόν διάβολων, ταρτάρω παραδούς καί, ό πολιλώ βέλτιον, τήν ήμετέραν 
φύσιν άναγαγών έν τοϊς ούρανοϊς. Διό καί Παϋλος τό τρόπαιον αύτοϋ 

49 διηγούμενος βοά λέγων «άπεκδνσάμενος / τάς άρχάς καί τάς εξουσίας 
έδειγμάτισεν έν παρρησία, θριαμβεύσας αυτούς έν έαυτω». Καί πάλαν 
«έξαλείψας το καθ' ήμέον χειρόγραφον τοϊς δόγμασιν, ό ήν νπεναντίον 

60 έμβλέποντες: βλέποντες V || 64 αίχμαλότευσασ V || 66-67 ό ... 

ουρανών οιη. V || 67 Ου γάρ: ούδέν V || 67-68 δύνασθε V )| 68 όδεύειν οδόν: 

όδόν όδεϋσαι V || 69 διά: διατί V || 71 ούδέ ... αύτοϋ οιη. V ιδία: ή διά || 

72 Εΐ γάρ: ή V τών Ίορδανίων ρείθρων: τό Ίορδάνιον ρείθρον V || 73 μηδεις 
άμφιβαλλέτω οιη. V Που: πώς V || 74 ότε: ώς ούτος V || 75 γε οπί. V || 76 

μόνον μαθητών V || 77 είδέναι: είδε V [| 78-81 τουτέστιν ... τρόπαιον οιη. V || 

82 άπενδυσάμενος V [| 83 έν έαυτω οιη. V || 84 αύτοϋ 5θπ1)3 (ΙεΙενίΙ: ροδί έξ¬ 

αλείψας V ύπεναντίον: υπό έναντίον V 

62-63 Ψαλμ. μς' (μζ') 5 63-64 Υαλμ. ξζ' (ξη') 19 65-66 πρβλ. Δ' 
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85 ήμϊν, και αυτό ήρεν εκ τον μέσον προσηλώσας αυτ'ο τώ σταυρφ», 

καίτοι γε ούδεϊς έγνω τούτον γενομένον, αλΧ όντως έγένετο σαφές και 
πάσι κατάδηλον ώς σάλπιγγος ήχούσης. Ον γάρ δεϊ όντως· σάλπιγξ 
ήχονσα άπαντας αν έκάλεσεν έπϊ την θείαν εκείνην, ώς μετά ταντα ή 

των πραγμάτων φύσις, και βροντής άπάσης ίσχνρότερον τό πράγμα 
90 ποιήσασα. Και περί τής εκ δεξιών αυτόν καθέδρας και όμοονσιότητος 

προς τον Πατέρα, δρα πώς προαναφωνεϊ δ Δανϊδ λέγων, «εΐπεν δ 
Κύριος τώ, Κνρίφ μον κάδου έκ δεξιών μου, έως άν θώ τους εχθρούς 
σου ύποπόδιον τών ποδών σου». 

Είδες τδ δμότιμον; Διο και δ Παύλος έλεγε δι αυτού καθαρισμόν 
95 ποιησάμενος τών αμαρτιών ημών, «έκάθισεν έν δεξιά τής μεγαλιν- 

σννης εν νψηλοϊς» και πανταχοϋ δρα τούτον έν τούτω σεμνυνόμενον. 

Και γάρ όντως μέγα δώρον και καθαρισμόν δι αυτού ποιησάμενος 
των αμαρτιών ημών και άναμνήσας τού σταυρού ταχέως τον περί τής 
Άναστάσεως και Άναλ,ήψεως λόγον έπήγαγε και έν τούτω δεικνύς 

100 την συνεσιν την άφατον/Ινα γάρ μή νομίση αύτον έλάττονα τού Πα- 

τρος είναι, άκουσον τί φησι. Τίνι γάρ είπε ποτέ τών αγγέλων «κάθον 
έκ δεξιών μου», τουτέστι προς αύτον έφθασε τον θρόνον τον πα¬ 

τρικόν; Ώσπερ, ούν δ Πατήρ έν νψηλοϊς, ούτω και δ Υιός. Και προς 
μεν τους αγγέλους λεγει «δ ποιών τούς άγγέλωνς αυτού πνεύματα 

105 και, τούς λειτουργούς αυτού πυράς φλόγα», προς δέ τον Υιόν «δ 

θρονος σου, δ Θεάς είς τάν αιώνα τού αίώνος». Ιδού μεγίστη δια¬ 

φορά, ότι οί μέν κτιστοί, δ δέ άκτιστος καί δμότιμος τώ Πατρί 

Ενθα γάρ την άληθή διαφοράν έβούλετο δηλοϋν, ούκέτι άγγέλονς 
περιελάμβανε μόνον, αλλά πάσαν την άνω δύναμιν την λειτουργι- 

φ. 49ν κήν. / Όρας πώς διαιρεί κτίσμα και κτίσιν, λειτουργούς και Δεσπό- 

, 85 αύ™ ^Ρεν: αύτώ ήρηκ(εν) V του 50π6η οοιτοχά βχ τών V || 86 

κ“ιτ01 γε ούδείς: καί τη γεώδη V σαφώς 8 || 88 άπαν V || 91 ό (αηΐο Δα- 

βώ) οιη. 8 λέγων *η1:ε ό Δαβίδ V || 94-95 καθαρισμόν ... τών: καθαρίσωμ(εν) 

εαυτους από V || 95 έν δεξιά: έκ δεξιών V του θρόνου της μεγαλοσύνης 

II όα Τ0υΤ0ν: αύ?ΰ Υ σε^υνόμ^°ς V || 97 καί: τό V δι’αΰτου: έαυτοϋ V 
II 98 άναμνήσας του σταυρού: άνύσας τον στ(αυ)ρόν V || 99 καί οιη. V || 100 

νομίσεις V είναι ροδί έλάττονα V || 101 τό ροδί άγγέλων V || 102-103 τών 
θρόνων τών π(ατ)ρικών V || 104 λέγει: φησίν V [| 109 άνω ... λειτουργικήν: 
αγγελικήν δυναμιν V || 110 λειτουργοΰσιν 

91-93 Ψαλμ. ρθ' (ρι') 1 95-96 Έβρ. α'3 101-102 Έβρ. α'13 104- 
105 Έβρ. α' 7 105-106 Έβρ. α'8 
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την, κληρονόμον κα'ι γνήσιον Υιόν; «Ράβδος εύθύτητος ή ράβδος τής 
βασιλείας σου» * ιδού βασιλείας σύμβολων. Οντοι και Δανιήλ δρα τήν 
μέν κτίσιν άπασαν παρεστώσαν, άγγέλ,ους τε κα'ι άρχαγγέλωνς, τάν δε 
Υίάν τον ανθρώπου φησιν ερχόμενον έπι τών νεφελών και φθάνοντα 
έως τού παλωιού τών ημερών. 

Είδες, αγαπητέ, πώς σύμφωνα τής αυτού Άναλιήψεοις κηρύτ- 

τονσιν οί προφήται; Δεϊ γάρ αύτάν βασιλ,εύειν διά παντός, ϊνα θή τούς 
έχθοούς αυτού νποπόδιον τών ποδών αυτού. Διά και έτερος προφή¬ 

της τής βασιλείας τήν εξουσίαν δη)*.ών έλεγεν «ή έξ ουσία αυτού έξον- 

σία αίώνιος' και ή βασιλιεία αυτού βασιλωία, ήτις ον διαφθαρήσεται», 

«και τής βασιλείας αυτού ονκ έσται τέλος». Σύ ό)£ άκούων τον προ¬ 

φήτου λέγοντος, ότι δ Πατήρ τίθησι τούς έχθρούς ύπά τούς πόδας 
αυτού, μή θορυβηθής, μηδέ έλάττονα τού Πατράς τάν Υίάν ύπολιάβης- 

ού γάρ ώς άτονονντος τον Πατράς εϊρηται. Δκονε γάρ τού Χριστού 
λέγοντος' «έγώ κα'ι δ πατήρ έν έσμεν». Άκονε τού αποστόλου σα- 

φέστερον λέγοντος και άνακηρύττοντος καί φησιν «δμολογουμένως 

μέγα έστ'ι τό τής εύσεβείας μυστήριον Θεάς έφανερόιθη έν σαρκί, 

έδικαιώθη έν Πνεύματι, ώφθη άγγέλωις, έκηρύχθη <έν έθνεσιν, έπι- 

στενθ?]> έν κόσμω, άνελήφθη έν δόξη». Τί ταύτης τής μαρτυρίας εύ- 

αποδεικτότερον; Κα'ι πάλιν αλλαχού· «όταν παραδώ τήν βασιλείαν τώ 
Θεώ κα'ι Πατρί, όταν καταργήση πάσαν αρχήν και εξουσίαν και 
δύναμιν»· καν το παν αυτού είναι λέγη, ονκ αποστερεί τον Πατέρα- 

καν τον Πατρός, ού διαιρεί τάν Υιόν καν τού Υιού, ού χωρίζει τά 
Πνεύμα. Όταν τοίνυν άκούσης ότι δ Πατήρ υπέταξε, μή έξωθεν 
είναι νομίσης τού κατορθώματος τάν Υιόν καν τε δ Υίάς υπέταξε, 

μή άλλότριον είναι λέγε τον Πατέρα τού Υιού, ή τού Πνεύματος. 

Κοινά γάρ τά κατορθώματα και «πάντα δί αυτού έγένετο κα'ι χωρίς 
αυτού έγένετο, ουδέ έν δ γέγονε». Τά οϋν λιέγεσθαι ύπά τού προφήτου 

112 ίδου βασιλείας οιη. 8 || 116-117 άνακηρύττουσιν V || 121 άκούων 
του: άκούοντος V | 122 ό οηι. 8 || 123 αύτοΰ &ηίβ υπό V μηδέ: μήτε V || 124 

άτονοΰντος τού Πατρός: έλάττονος όντος τού υίοΰ V [| 125 Άλλα 3ΐι1β ’Άκουε V 

|| 125-126 λέγοντος ... σαφέστερου οιη. V || 127 Ό βηΐο Θεός V || 132 δύναμιν: 
V |[ 135 τόν Τίόν οιη. V || 136 λέγε: νομήσης V || 137-138 καί χωρίς αυτού 
έγένετο ΐΙβΓ. V || 138 υπό: διά V ότι ροδί προφήτου V 
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νπό τοϋ Πατρός τίθεσθαι τούς εχθρούς υπό τους πόόας τοϋ Υίοϋ, / 

140 ονκ έλάττωσιν δηλοί-μή γένοιτο-, άλλ όμοτιμίαν καί συμφωνίαν τό 
τον Πατέρα όργίζεσθαι υπέρ των εις τον Υιόν γεγενημενών, ο)ς πα¬ 

τρός προς υιόν -6 γάρ όργιζόμένος υπέρ αυτόν, πώς άλλότριος αύτοϋ 
έστιν;~ όπερ καί εν έτερο) ψα/ψώ φησιν, «ό κατοίκων έν ούρανοΐς έκ- 

γελάσεται αυτούς, καί δ Κύριος έκμυκτηριεϊ αυτούς· τότε λαλήσει 
145 προς αυτούς εν οργή αύτοϋ καί έν τώ θνμώ αύτοϋ ταράξει αυτούς». 

Άκουε δέ καί του Χρίστου λέγοντος· «τούς μη θελήσαντάς με βασι- 

λεϋσαι έπ αυτούς, άγάγετε ώδε καί κατασφάξατε αυτούς», ότι γάρ 
αυτός εστιν ο βασιλεύς των αιώνων. Άκονσον πάλιν αύτοϋ λέγοντος 
προς την Ιερουσαλήμ· «ποσάκις ήθέλησα έπισυναγαγεΐν τα τέκνα σου 

150 καί ούκ ήθελήσατε· ιδού άφίεται δ οίκος υμών έρημος». Καί πάλιν 
«άρθήσεται άφ’ υμών ή βασιλεία <τοϋ Θεοϋ> καί δοθήσεται έθνει 
ποιοϋντι τούς καρπούς αύτής». Ώστε ονκ έστι χωρίζειν τον Υιόν τής 
δόξης τοϋ Πατρός, οτι δέ καί ούτως ήξει, καθώς προειρήκαμεν, μετά 
του σώματος λέγω καί επί τής νεφέλης, όπερ έστι σχήμα τό βασι- 

155 λικόν, την νεφέλην λέγω* τον βασιλέα έδήλον τό)ν άνω στρατιών, 

«καί ούτως έλεύσεται» δήλον έκ τής μαρτυρίας τό)ν αγγέλων- καθώς 
φησιν, «ούτος δ Ιησούς ό άναληφθείς άφ’ήμών εις τον ουρανόν, ούτως 
έλεύσεται», δήλον ότι μετά τής σαρκός καί έν νεφέλη. 

Εΐ τις επιθυμεί τον Χριστόν ιδεϊν, εΐ τις λέγει ότι ούκ εΐδεν 
160 αυτόν αναλαμβανόμενου, τούτο άκούσας βίον θαυμαστόν έπιδεικνύσθω 

καί πάντως όψεται αυτόν καί γάρ μετά πλείονος δόξης ήξει. Άλλ 
οϋτω μετά νεφέλης, οϋτω μετά σώματος καί πολλώ θανμασιώτερον 
ιδεϊν αυτόν από τοϋ ουρανού καταβαίνοντα- έπί τίνι δέ ήξει, ούκέτι 
προσέθηκε- τοϋτο την Άνάστασιν βέβαιοί Εί γάρ μετά σώματος 

^ 140 το 5οπ1)3 οοιτβχίί βχ τον V || 141 γεννημένον V |[ 144 αύτους οιπ. V 
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δηλον οιπ. V III 159 Καί &π1β Εί V εί τις λέγει: ήτις αλγεϊ V || 160 τοϋτο ... θαυ¬ 
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καί^ν τοϋ &ηίβ σώματος^ || 162-163 πολλώ ... ήξει: ούκ όψεται τίς μόνος, 
αλλα και συν αυτώ έστε δια παντός, 6 πάντων έστίν μακαριώτερον V 
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άνελήφθη, πολλώ μάλλον μετά σώματος άνέστη· καί πάλιν ήξει καί 
είσελεύσεται εις την κατάπανσιν αύτοϋ, ήν ήτοίμασε τοίς άγαπώσιν 
αυτόν. Εκείνη γάρ έστιν όντως κατάπανσις, ένθα άπέδρα / οδύνη 
καί λύπη καί στεναγμός, ένθα ούτε φροντίς, ούτε πόνος, ούτε φόβος 
καταπλήττων την ψυχήν, αλλά μόνος δ τοϋ Θεοϋ πόθος ηδονής 

πλήρης ών. Ούκ εστιν εκεί «έν ιδρώτι τοϋ προσώπου σου φαγή τον 
άρτον σου», καί τά εξής, άλλα πάντα ειρήνη, πάντα χαρά, πάντα ευ¬ 

φροσύνη■ ούκ εστιν εκεί ζηλοτυπία καί βασκανία, αλλά μετά δόξης 
όψόμεθα την μακαριότητα τής δευτέρας αύτοϋ παρουσίας. Τί δέ άν 
τις εϊποι τάς χιλιάδας τών άγγέλων, των αρχαγγέλων τάς μυριάδας, 

των άσωμάτων δυνάμεων τά χερουβίμ, τά σεραφείμ, τάς χοροστα- 

σίας τών αγίων, τών θρόνο)ν καί κυριοτήτων τά τάγματα, έξουσιών, 

ών τό κάλλος άμήχανον καί τό πλήθος άπειρον καί πάντων προ¬ 

ηγουμένων την άπειρον δόξαν τοϋ Κυρίου ημών Ιησοϋ Χριστού μετά 

τής ήμετέρας απαρχής, ής άνήγαγεν έν τοίς ούρανοΐς; 

Γένοιτο δέ καί ημάς μετά παρρησίας καί βίου λαμπρόν όφθήναι 
τώ άπροσίτω προσώπω τον νυμφίου Χριστού καί τών έπηγγελμένων 

έπιτυχεϊν αγαθών, χάριτι καί φιλανθρωπία τον Κυρίου ημών Ιησοϋ 
Χριστού, μεθ' οϋ τώ Πατρί άμα τώ άγίω Πνεύματι δόξα, κράτος, 

τιμή καί προσκύνησις, νϋν καί αεί καί δόξα εις τούς αιώνας τών 

αιώνων, άμήν. 

ΛΟΓΟΣ Δ' 

Χειρόγραφοι κώδικες: 1) ν3ΐίθ3ΐιιΐδ £ΐ\ 1990, φφ. 229-231 (11ου- 

12ου) (= λ¥)· 2) Μο$φΐ6Π5ΐδ. Μιΐδόβ Ηίδΐοπφΐβ 3ΐιιο<1&15 (νίπίϋιηΐΓ 412), 

φφ. 264ν-270 (έτ. 1445) (= Μ)· 3) Μοδφίβιΐδίδ. Μιΐδθθ ΗίδίοΓ. 8ΐηο<1»1 

284 (νΐαάίηιΪΓ 215), φφ. 338ν-348ν (9ου-10ου αί.) (= Ν). 

φ. 229 Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπολεοις του Χρυσοστό- 

166 ήτοίμασεν: ευτρέπησ(εν) V || 168 ούτε (&ηίβ πόνος): ού V || 169 

καταπλήττων: καλύπτον V πόθος: φόβος V || 173 δέ οηι. V || 174 τάς 
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άπειρον οιη. V || 181 προσώπω ... Χριστού: βασιλεΐ καί νυμφίω Χ(ριστ)ώ 
V |[ 183-184 μεθ’ ού ... άεί καί: ώ ή δόξα δ 

1 Ίωάννου ... Χρυσοστόμου: Τοϋ έν άγίοις π(ατρ)ός ημών Αθανασίου 
αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς ΜΝ || 

166-167 Α' Κορ. β' 9 170-171 Γεν. γ' 19 
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μου λόγος εις την Άνάληψιν του Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ Εύ- 
λογησον πατερ. 

_ Ονκ οίδα ποια χρήσομαί γλώττη προς την τής παρονσης έοο- 

της ευφημίαν, ποιφ δε στόματι τα άρμόττοντα τώ ονρανίω φθέγξο- 

μαι θανματι. Ουρανών γ'αρ το σήμερον, ώς ϊστε, μυστήριον ώς Άνω 
τψ αρχήν εσχηκός. Όθεν γ'αρ κατέβη, έκεί πάλιν άνεβη Χριστός■ «δ 
γαρ καταβας», φησίν, «αυτός ίστι και & άναβάς». Κατέβη δέ, είπαν 

και ανεβη, ου περιγράφων τον ακατάσχετου τόπο,, ουδέ έν μέρει τόν 
10 πανταχοϋκανοηζων, άλλά τφ τής οικονομίας λόγω τον άκατάλη- 

πτον εφθασθαι πιστενομεν ούτε γ'αρ κατελθά>ν έλειπε τον ουρανόν 
ουδέ άναβας τής γής χωριαθείς άφήκεν ήμας. «Τον ουρανόν γόρ καί 

τψ γήν εγω πληρώ», λέγει Κύριος, ώστε τιμής έπάξιον καί δέους τό 
θαύμα. Ιο γαρ παρά φύουν φόβον τή φύσει γεννά. Ώσπερ γαρ άνθρω¬ 

πος άγγελον ίδιον επι γής κάμπτει τον αυχένα, ορθοί τάς τρίχας καί 
τι το της όπτασιας αίτιον καθ’έαντόν έκζητεί, οϋτω δή των άσωμά- 

Τ. 229 των τότε τα ταγματα. Σώμα βαίνον ίπϊ νεφέλης / δώρων συν φόβω 

και τι το ξένον ίζητουν τοϋ θαύματος- καί τής έρεύνης τεκμήριου τό 
Δαυιτικον ημιν λογιον, οπερ ως πυθομένων των άνω δυνάμεων παρά 

20 τοϋ προφήτου έβεβοητο «τις έστίν ούτος δ βασιλεύς τής δόξης·» Τόν 
γαρ I, τή φαινομένη σαρκί σαρκωθέντα τέως ονκ ήδεσαν, έως αν 

παλιν αντηχούσαν τό «Κύριος των δυνάμεων αυτός έστιν δ βασιλεύς 
της δοξης» παρα τού προφήτου βεβοηκότος. Έν γ'αρ τώ δρει των 
Ελαίων ο Χριστός άναβάς καί τής ούρανοπόμπον λαβόμενος κορυφής 
των τε μαθητών έκεΐσε τό στίφος βυθμίσας αίρεται, όρώντων αυτών 

2-3 Εύλόγησον πάτερ οιη. Ν\¥ II 5 τα οιη Ν\¥ II β λιλ 

ΐΓΐ! Ν ^ ™ Ν " 11 --Χμεν II 12 και 3ηί€ της Ν || 14-15 άγγελον άνθρωπος Μ || 16 συζητεϊ Ν δει 

ν II Τη Τ τω\Μ 3,1(6 ™ Ν Ί 17 ™ «■· ™ βαίν:ν 
. II 18 τί) °“· II 18-19 τό ... λόγιον οιιι » || 21-22 

- “ντ1)κ°υ"”Τ; Μ II 22-23 οω. \ν ,| 23 ΙΛ 

τών°οΟ(Γ)ς -11 / Γ ^ °^Ρανο7Γ°Η·που; των ουρανών βαοώείας Μ 
των ου(ρα)νων Ν των ου(ρα)νών και ζηίε κορυφής Μ [| 25 αίρετε\¥ 

πγ' («ίΙ^Γ’ *10 12'13 Ίερ· Χγ' 24 20 ΨΑίί· ^ 822-23 *«¥· 
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μεταρσίω φορά προς ουρανόν αιΌρμων, γης έι· σαυκϊ μεριζόμενος, 

θεότητι δε τώ παντ.'ι συμπληρού μένος, μάλλον δε μη χοίρον μένος. 

Τοιοϋτυς γάρ δ Δεσπότης ημών Χρίστος και Σωτήυ Ιησούς, και 
τα της ενσάρκυν πληρών παρουσίας και τα της θείας ενδεικννμενος 
ανθεΐ’τίας, και εν γαστρί κυοφορούμενος και τώ ΙΙατρ'ι σνγκαθνζόμε- 

νος, καί εκ γνναικδς τικτόμένος και τα τικτόμενα διαπλέιττιυν εν 
μήτρα παιδία, και σπάργανού μένος μετά των έν ράκεσι και τον ου¬ 

ρανόν περιβάλλων εν νέφεσι, και έν φάτνη ανακλ.ινόμένος κα) έν άπε- 

ράντοις αίώαιν αναπαυόμενος, και παρΟενικώ μαζώ γαλονχούμενος 
και τροφήν πάσι σαρκ'ι παρεχόμενος, και μητρικαίς άγκάλαις περι¬ 

φερόμενος και τοϊς χερουβίμ εποχούμενος, και ανξων κα'ι πάσι μέτρα 
τιθεις ηλικίας, και επ’ άκρων κυμάτων περίπατων και καθ' οδόν κο- 

πιών, και έν Ιουδαίο, παρά Ιουδαίων κρατούμενος και τώ παντί μ ή 
χωρονμενος, και στανρω τάς χεϊοας ήλονμενος και την γήν έν ταν- 

ταις δρακϊ θέμενος, και θνήσκων καί θανάτω κτείνων τον θάνατον, 

καί νεκρούμενος καί νεκρούς άνιστών, καί τής γής μή χωριζόμενος 
καί εις ουρανούς αναλαμβανόμενος. «Νεφέλη γάρ», φησίν, «ύπέλαβεν 
αυτόν από των οφθαλμών αύτών»' ούκ εϊπεν έλαβεν, άλλ’ νπέλαβεν. 

Δηλωϊ γάρ ώς ον περιέσχε τον άχώρητον, αλλά τοΐς τοϋ άκα / τα- 

λήπτου το νέφος νπεστρώθη ποσίν, δ δή μάλιστα θαύμα. Άνω τάς 
των αποστόλων προς αιθέρα έδέσμει μορφάς' «άτενίζοντες γάρ», φη¬ 

σίν, «ήσαν εις τον ουρανόν πορενομένον αυτόν· άτ ενίζοντες ήσαν εις 
τόν ουρανόν»· ονχ απλώς όρώντες, άλλλ άτενίζοντες, σύντονον ομμα 
προς τόν παντέφορον βλέπειν έστήριζον. Οντως ουδέ οϊμαι τό βλέμμα, 

όσον έρεύνη κατέτεινον τό φρόνημα· τίποτε άρα έννοονντες, ξένον 
εϊη τούτο θεώρημα. Αίθεροβάτης ήμών μετά σώματος δ διδάσκαλος 
άπτέρω τέμνει τή φύσει τόν αέρα, πτέρνξ γάρ αύτω τής ανόδου 
τό βούλημα, λαμπράν υπό πόδα τανύσας έχει νεφέλην, φέρει την 

26 μέν ροδί γης Μ || 29 κατά 3η1ε της ένσάρκου Μ θείας: θεότητος Μ 
|| 32 των: τόκον ΜΝ || 33 έν νέφεσι: νεφέλαις ΜΝ || 33-34 έν άπεράντοις ... 
άναπαυόμενος, καί οπ». λν | 34 έν &π1β παρθενικω Μ || 37 ηλικία Ν έπ’: έν 
\ν καί (3Πΐε καθ’) οιη. Ν\¥ '| 41 τους 3η1ε νεκρούς Ν ]| 41-42 χωριζόμενος ... 
ύπέλαβεν οιη. \¥ || 42 ού(ρα)νόν Ν || 43 άπό: υπό οηι. \¥ || 49 τό 3ηΙ;ε τόν Ν 
βλέπειν ... ουδέ: έστήριζον ομμα, ού τοσουτον δέ ΜΝ [| 50 τό 3η1ε ξένον ΜΝ 
|| 51 είη οηι. ΜΝ '| 52-53 άπτέρω ... βούλημα οηι. ΜΝ 

42-43 Πράξ. α' 9 46-48 Πράξ. α' 10 



360 Ελένης Σ. Χατζόγλου-Μπαλτά 

ψέρουσαν δήθεν φερόμένος, ήν πατεϊ, προς ύψος άνέλκει ποδί. Τον 
56 επι τής Θαλασσής περιποπον πάλιν έμιμήσατο, ώστε επί ύδάτων νέφη 

βαίνει καί νΰν νεφέλη ύδροτόκφ. 

Άρα εις ουρανόν μετά σώματος άνίει ή συγχέει τώ νέφει καί 
θήκην σαρκός τεχνώμένος; Άρα χωρίς σώματος προς τάς άσωμάτους 
δυνάμεις φοιτά ή μετά σαρκός; Ως δτε καί ταύτης έκτος ούν κρατεί 

60 τοϋ παντός; Ταύτας ούν αύτω τάς έννοιας ό Θεός ό άναληφθείς 
έγνωκώς άγγέλ,ων πέμπει δυάδα των ζητουμένων διδάσκαλον, οϊ 
καί παρεστώτες αύτοις αύτίκα φθέγγονται λέγοντες· «άνδρες Γα- 

λιλ.αϊοι, τί έστήκατε έμβλόποντες εις τον ουρανόν; ούτος ό Ιησούς 
ό άναληφθείς άφ" υμών εις τον ουρανόν, όντως έλεύσεται, ον τρόπον 

65 έθεάσασθε αυτόν πορενόμενον εις τον ουρανόν». Ώς άνερχόμενον εϊδε- 

τε· ούκ άποτίθεται, φησίν, ώς υμείς έννοεϊσθε, τό σώμα· ου γάρ εις 
χρήσιν έλαβεν, άλλί εις άπέραντον κτίσιν την σάρκα· ου προς καιρόν 
σεσωμάτωται, άλλ' εις αεί, λοιπόν, ώς είδε, σεσάρκωταν ούκ αλλέως 
άνείληπται, έτέρως δέ παρέσται. Οντως έλεύσεταΐ' οϋτω πώς; Ώς έκ 

70 Μαρίας γεγέννηται, ώς μεθ" υμών συνανέστραπται, ώς έν τώ σταυρώ 
παραδέδοται, ώς έκ νεκρών έγήγερται, ώς τους τύπους τών ήλων 

φ. 230ν έπέδειξεν, ώς την πλευράν παρά τοϋ Θωμά έψηλαφάτο. Μένει / γάρ 
ή πληγή προς έλεγχον, οίμαι, τής παρά τών Ιουδαίων σφαγής καί 
τούτου μάρτυς Ζαχαρίας δ προφήτης, «άγονται», λέγων, «εις ον έξ- 

75 εκέντησαν». Ούκ εϊπεν ον έξεκέντησαν, άλλ' εις δν έξεκέντησαν εις 
τον τοπον εμβλώψουσιν όπου την λόγχην έπηζαν τό τής άχράντου το 
τραύμα, φησί, γνωρίσουσι λαγόνος· τής οικείας εις τό θειον λ,ηστείας 
την όρυγα άγονται. ’Ώ τής υπέρ λόγον τοϋ Χριστοϋ πραγματείας! 

54 άν έλκει \Υ [| 55 νέφη οιη. ΜΝ || 56 νεφέλη οιη. λΥ || 57-58 Άρα ... 
τεχνώ μένος; οιη. ΜΝ || 58 σώματος: σαρκός Μ || 59 έκτος ούν: έκ της \ΥΝ 

|| 60 αύτω: αυτών Μ ό (αιιΐβ Θεός): ώς ΜΝ ό (3ηΐε άναληφθείς) οιη. Μ |[ 62 
φθέγγονται οιη. Μ || 62-63 άνδρες Γαλιλαΐοι οιη. λΥ || 63 εις τον ούρανδν 
οιη. \Υ II 64 ούτως έλεύσεται &ηΐ6 ώς Ν || 64-65 ον ... ούρανδν οηι. \Υ || 66 
έννοεϊσθε, τδ σώμα: ένώ ύπάρχεται σώματι Ν || 67 κτίσιν οιη. Μ έλαβε 3η1β 

την σαρκα Μ || 68 οίδεν ΜΝ άλλος λΥ |[ 69 Ούτως έλεύσεται οηι. \Υ || 70 
ώς μεθ’ύμών συνανέστραπται οηι. λΥ |[ 70 έν οηι. ΜΝ [| 71 άνεγήγερται ΜΝ || 

76 ένεπηξαν Ν τδ (3ΐιΙε τραύμα) οιη. Ν || 77 γνωρίσουσι εοιτεχΐ: γνωρίσωσιν 

«κΜ. || 78 διόρυγα Μ διώρυγαν Ν 

54-55 πρβλ. Ματθ. ιδ' 25-26 και Μάρκ. στ' 48-49 και Ίω. στ 19 62- 

65Πράξ. α'11 74-75 Ίω. ιθ'37 
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Νεκρούς άνέστησε καί τοον ιδίων χειρϋίν τούς άνασκολ.οπισμούς ούκ 
80 άπώλεσε; Τον θάνατον τώ θανάτω έπάτησε καί την τοϋ σιδήρου 

πλ.ηγήν ούκ ίάσατο; Διατί; "Ίνα έκ μάρτυρος ένδικον τοΐς άδίκοις έκτί¬ 

ση τό τοϋ τολμήματος όφλμμα,’Έρχεται γάρ, κράτος μέν εχων κριτοϋ, 

φέρων δέ συγκατάβασιν άδελ,φοϋ ούκ έκ βίας, κρίνων δέ έκαστον έκ 
τής τών οικείων έργων αύτω καί μαρτυρίας κατά τό παρ' αύτοϋ έκ 

85 τοϋ Δαυίδ είρημένον «έλέγξω σε καί παραστήσω κατά πρόσωπόν 
σου τάς αμαρτίας σου». Έντρέψω ούν Ιουδαίους, εί καί μη χείλ,εσι τό¬ 

τε τοΐς μοΛωγι καί τή τής πλευράς αύτοϋ θέα προς αύτούς αφήσει 
φωνάς' «έγίο προς υμάς έλήλνθα δίύμάς, υμείς δέ κακάς αντί αγαθών 
άνταπεδώκατέ μοι άμοιβάς».Τδετε κατά τίνος τό ξίφος ώξύνατε. Καθ' 

90 οϊας πανδεσπότου πλ.ευράς άφήκατε τάς πλοηγός- «άμνοϋ με δίκην 
κατεθύσατε καί τέον έμών σαρκών, άγευστοι μεμενήκατε, υμάς καθ' 

υμών τών παρ'υμών εις έμέ γεγενημένων λ,αμβάνω κριτάς». Δικάσατε, 

εί δέον, υμάς, παρ' ού τεθύκατε, συγγνώμην εχειν, εί εϋλωγον, παρ' ού 
κριτοϋ πεφονεύκατε, ζητήσαι τον έλ^εον. Εί γάρ άπας κριτής ζώντων 

95 καί αλλου θανάτου έκζητεΐ, πόσω μάλλων αυτός καί τήν κατ' αύτοϋ 
γενομένην ληστείαν. Εί γάρ καί «άφες», έφη, «πάτερ, αύτοις τήν 

φ. 231 αμαρτίαν», τοΐς ούκ είδόσιν είπεΐν δ δέδρακε, / μετά δέ γνώσιν άπας 
αύτοις τρόπος άπολογίας γυμνός. Ταϋτα έρει κατ' εκείνου καιροϋ προς 
Ιουδαίους δ Χριστός προς ημάς έλιευσόμένος, ώς δραθήναι τεθέληκεν 

100 αναλαμβανόμενος, ώς δραθήσεται πάλαν έρχόμενος. Έν ταύτη γάρ τή 
σαρκί δικάσει πάση σαρκί' έν ταύτη πάνδημον συγκροτήσει κριτή- 

ριον έν ταύτη γυμνόν καί τετραχειλασμένον απαιτήσει λογοθέσιον. 

80 άπώλεσε: άπούλωσε(ν) ΜΝ τώ ... έπάτησε: έτινάξατο λΥ τήν οπι. 
λΥ || 81 μάρτυρον Ν ένδικον οηι. ΜΝ || 81-82 έκτίσοι: έκτήσοιτο ΜΝ || 

83 κρίνον Ν || 84 τών οπι. Μ αύτω: αύτού Ν και οιώ. Ν || 84-85 έκ τοϋ 
οιη. ΜΝ || 86 έντρέψει Ν έντρέχει λΥ ουν: γοΰν ΜΝ || 87 αύτοϋ οιη. λΥ 
άφήσοι Ν άφείσοι λΥ || 88 δέ οπι. Μ || 89 άπεδώκατε ΜΝ ]| 90 έπαφήκατε 
λΥΝ || 91 έθύσατε ΜΝ || 93-94 παρ’ού κριτοϋ: δι’δν κριτήν ΜΝ || 94 πας 
ΜΝ ζώντων οηι. ΜΝ || 95 άλλου θανάτου: τον κατ’άλλον θάνατον ΜΝ και 
οηι. Μ || 96 έφη: ειπε(ν) ΜΝ || 96-97 τήν αμαρτίαν οιη. ΜΝ || 97 τοΐς οηι. 
λΥ εΐδοσαν || 98 αύτοις οηι. Μ τρόπος αύτοις Ν κατ’έκείνου καιρού: τότε 
ΜΝ || 99 6 οηι. \ΥΝ πώς έλευσόμενος ροδί έλευσόμενος ΜΝ || 101 τδ ηηΐβ 
πάνδημον Μ 

85-86 Ψαλμ. μθ' (ν') 21 88-89 πρβλ. Ψαλμ. λγ' (λδ') 12 96-97 πρβλ. 

Λουκ. κγ' 34 
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Ημείς δε τον εξ ημών κριτήν ημών άνενψημήσωμεν, τον υπέρ 
ημάς καθ ημάς δι ημάς γεγονότα δοξασωμεν, συγγενή τον αν τον 

105 Δεσπότην καί κριτήν θαρρήσο^μεν έχοντες, άποστολικόν τον τον λό¬ 

γον δεσμόν έγκομβώσαντες λόγω. «Ό μολογον μένως», φησί, «μέγα 
το τής εύσεβείας έστϊ μνστήριον Θεός έφανερώθη έν σαρκί. έδικαιώ- 

θγΙ' *ν Πνενματι, έπιστεύθη έν κόσμω, άνελήφθη έν δόξη». Αντώ ή 
δόξα και τό κράτος, ννν και αεί και εις τούς αιώνας των αιώνων, 

110 αμήν. 

ΛΟΓΟΣ Ε' 

Χειρόγραφος κώδιξ: Βΐ'οννη ϋιιΐνεΓδΐΐγ Ιλ&ηιγ^. δρεοϊ&Ι ΟοΙ- 

Ιβοΐΐοηδ ιηδ. ΒΧ 330 Β 9*, φφ. 304ν-310ν (16ου-17ου αί.). 

φ. 304ν Του έν άγιοις πατρός ημών Ίωάννου άρχιεπισκόπου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως του Χρυσοστόμου <λόγος> εις την αγίαν Άνάληψιν του 

Κυρίου ήμών Ίησου Χρίστου. Εύλόγησον δέσποτα. 

Λογαριάζοντας εγω ακόμη κατά ψνχήν τό έκ τον στανροϋ 
5 προσγινόμενον κέρδος εις τό γένος των ανθρώπων και την ωφέλειαν 

την έκ τής άναστάσεως, μέ τον ζνγόν τής δικαιοσύνης ζνγιάζοντας, 

δ άσαβούρεντος πλούτος τής θείας Άναλή-φεως άνάβρνσε και άς 
βλέπει τον έμόν Δεσπότην και Θεόν είς τονς ουρανούς άνερχόμενον, 

όπου ήτον τό πρότερον, ϊνα μέ, τον πηλόν, σύνθρονον απόδειξη τοϋ 
φ. 305 άχράντον πάθους και μέ έργον σφράγιση τον Παύλου τά λόγια, / ότι 

«σννήγειρε καί συνεκάθισεν ημάς έν τοϊς έπονρανίοις». "Οσοι, λοιπόν, 

τον πρώτον Αδαμ απεθεμεθα την στολήν καί την γνώμην, καί τον 
δεύτερον Αδαμ, ο οποίος είναι ο Χριστός, ήξιώθημεν ϊνα φοροϋμεν 
τή χάριτι. 

15 Αρμόδιον ωδήν άς τελειώσωμεν τώ νικητή, την οποίαν καί 

103 άνευφημήσωμεν: εύφημήσωμεν [[άνευφημήσωμεν]] Μ εύφήμως 
αηΐβ άνευφημήσωμεν Ν || 104 δι’ήμάς καθ’ήμάς ΜΝ || 106 τέως αηϋβ δεσμόν 
ΜΝ λόγω: ε’ίπωμεν Μ είπομεν Ν || 107 έστ'ι οιη. ΜΝ || 109 και τό ... άε'ι 
και οιη. ΜΝ 

1 Λόγος λα0^ ίη ιϊ)3Γ£. 

106-108 Α' Τιμ. γ' 16 

11 Έφεσ. β' 6 18-19 πρβλ. Φιλιπ. β' 7 
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ό προφήτης πάλαι ποτέ καιρόν προθύμως έβόα' «δ Θεός τίς δμοιω- 

θήσεταί σοι;» Διότι σν μόνος, όις γινώσκεις, εις σάρκα κενώσας τον 
εαυτόν σου, άτρεπτον, άναλλοίωτον, απαθή τήν ουσίαν τής θεότη- 

τος έφύλαξας. Άπόθεν δ προφήτης μή αμφιβάλλοντας, άλλα θαν~ 

20 μάζοντας, μή σνγκρίνοντας, άλλα δεικνύοντας τό άπαράβλητον, έλε- 

γεν «δ Θεός τίς δμοιωθήσεταί σοι;» Διότι όλα έκ σον καί διά σου 
έγίνηκαν τά δέ γενόμενα φανερόν είναι ότι δεικνύονται πάντοτε 

305ν έλαττότερα από τον ποιήσαντος αυτά, καθό / καί μεγαλειότερην τι¬ 

μήν έχει δ άνθρωπος από τό όσπήτιον, τό όποιον έκατεσκεύασε. 

25 «Τίς γοϋν δμοιωθήσεταί σοι;» Ό ήλιος, διά τό φως; Αλλα 
καθ' έκάστην βλέπω αυτόν όπου σβέννει, διότι τάξιν έλαχε νά δια- 

δεχθή τήν εσπέραν υπό τής νυκτός. Σε/κήνη δμοιωθήσεταί σοι, διά 
τήν ευπρέπειαν όπου έχει; Αλλά είς κάθε μήνα αποθνήσκει καί τρό¬ 

πον τινά γεννάται. Αστέρες, ότι λώμπονσιν; Αλλά ώς αν λάμψη ή 

30 ημέρα, άρνοννται τήν έλλαμψιν. Θάλασσα δμοιωθήσεταί σοι, διά τό 
άμέτρητον τον πελάγονς; Αλλά μέ ξύλον κόπτεται μικρόν καί μέ 
κουπί μαστίζεται, διότι άνθρωπίναις χρείαις υπό σου έπροστάχθη ϊνα 
υπηρέτη. Ή γή πάλιν δμοιωθήσεταί σοι, διά τό έδραΐον καί στεραιόν; 
Αλλά, σου βονληθέντος, ό, τι δήποτε σαλεύεται μέ τό βλέμμα, διότι 

φ. 306 και χοϋμά σοι προσήγαγεν, όταν έδημιούργεις τον άνθροοπον, / όταν 
μέ τήν έμπνενσιν τής ψυχρής τον πηλόν έψησες. Ό ουρανός, λοιπόν, 

δμοιωθήσεταί σοι; Πέος; Καί όμως, μέ τό νά προστάξης σύ, νεφέλην 
σοι έπαράστησεν είς τό ύψος, ώς άλογον έπάνω της βαστάζονσαν, 

καθώς ποτέ δ άστήρ, όπου έδίδαξε τούς μάγους έν Βηθλεέμ, τά σά 
40 γενέθλια. Αγγελος γοϋν ή άρχάγγελος δμοιωθήσεταί σοι; Πώς; Ή μέ 

τίνα τρόπον; 1Οτι πνεύματα λειτουργικά νπάρχονσι καί νπηρετοϋσι 
μετά φόβον τοϊς σοϊς προστάγμασιν. λίλλά μέ τό νά ένθνμηθώ 
αγγέλους, μέ τον λόγον αναγκάζομαι προς έκεινον τον άγγελον, τον 
καθεζόμενον είς τον λίθον τον ζωηφόρον μνήματος, διότι γινώσκω 

45 ότι δέν θέλγει άγανακτήσειν, λειτουργός, ήγονν υπηρέτης, ύπάρχοον 
έκεινον τοϋ πείσαντος τον Θωμάν, ινα ψηλαφα ενσεβώς καί νά έρευνα 

φ. 306ν ασφαλώς καί νά τιμά θεοπρεπώς τό μέγα / μυστήριον. 

Λέγε μοι, λοιπόν, ώ άγγελε, διότι ποτέ μέν ένα σε, ποτέ δέ 

21 Ψαλμ. πβ' (πγ') 2 21-22 πρβλ. Ίω. α' 3 25 Ψαλμ. πβ' (πγ') 2 

33 πρβλ. Ψαλμ. ιζ' 8 35 πρβλ. Γέν. β' 7 39-40 πρβλ. Ματθ. β' 1-2 43-44 

πρβλ. Ματθ. κη' 2 και Μάρκ. ιστ' 2 45-46 πρβλ. Ίω. κ' 27 48-56 πρβλ. 
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καί πώς έχεις καί συλλειτουργόν έτερον άγγελον με τον λόγον σου 
50 γράφουσι τά ευαγγέλια —μία δέ είναι ή χάρις, μία άέ διακονία το 

πράγμα σννίστησι— λέγε μοί' τίνος χάριν τους ούρανούς κατέέαπες 
καί προσκαρτερεΐς εις τον τάφον; Καί μετά των άνω δυνάμεων 
συνδιαιτώμένος καί λάλων, άφήκας τά χερουβίμ, κάτο) γυναιξί φαί¬ 

νεσαι διαλεγόμενος και λάλων; Άφήκας τά χερουβίμ καί παρακά- 

55 θεσαι εις το μνημεΐον; Την άνω φοβεράν έπαυσες έιειτουργίαν καί 
κάτω μετά χαράς πληροφορείς την Μαριάμ; Με σεισμόν τους φυ- 

λάσσοντας στρατιώτας ένέκρωσας καί μέ πιθανότητα τάς γυναίκας 
άποστολικώς έξεπαίδενσας; Ή?ιθεν δ Πέτρος, αλλά τον εαυτόν σου 

φ. 307 ώς άν άσώματος έκρυψας· έδραμεν ό / Ιωάννης, αλλά καί ουτος 
60 την σήν παρουσίαν αγνόησε■ καί οι δύο μέν σύμβολα τής έγέρσεως 

τοϋ νεκρού, δποϋ δεν έκλέφθη, άλλα άναστάντος Θεοϋ έθεωρήθη τά 
σεντόνια. Εις μάνας <5έ τάς γυναίκας εμφανίζεσαι καί μόναις ταύταις 
λαλεϊς, ΐνα μη φοβούνται. Καί όμως κοινόν ήτον εις όλους το κέρδος 
τής άναστάσεως, διότι μή νά γυναίκας μόνον, ούχί δέ καί άνδρας, ό 

65 Δεσπότης άνέστησεν εκ των νεκρών; Μή νά μόνον νά σώση την Εναν, 

ούχί δέ καί τον Άδάμ δ Λόγος σαρκωθείς έπορεύθη; Τί, λοιπόν, τους 
πόδας προτάττεις από τής κεφαλής καί την τάξιν ανακατώνεις καί 
ανατρέπεις, γυναίκας χειροτονών αποστόλους; Άρνήθη δ Πέτρος; 
Αλλά ή άρνησις τοϋ Πέτρου ωφέλεια έγινε, διότι μέ τό νά δακρύση 

70 πικρώς έδίδαξε πώς δίδεται ή άφεσις τών αμαρτιών. "Ολοι αυτόν 
κατέλιπον οί απόστολοι; Αλλά τώ Ιωάννη τώ Θεολογώ καί παρθέ- 

φ. 307ν νω / την ιδίαν κατά σάρκα μητέρα παρέθετο. Έν δυσί έπροστάχθη 
απλώς, ινα πράττεις τό νυν θεωρούμενον αλλά δίδαξον την έξ εθνών 
εκκλησίαν, ινα ψηλάφηση τό πρόσταγμα μέ βεβαιότερον πόθον. Ναι, 

75 λέγει, προλαμβάνιυ τον Παύλον καί την εκείνου φωνήν προαρπάζω, 

διότι δέν είναι προσωποληψία εις τον Θεόν «ούκ έστιν Ιουδαίος, ουδέ 
Έλλην ούκ εστι δούλος, ουδέ ελεύθερος* ούκ έστιν άρσεν, ουδέ Θήλν’ 

πάντες γάρ υμείς <εΓς> έστε έν Χριστώ Ιησού». 

Διά τούτο λάμβανε σύντομον, ώ πιστέ, τήν άπόκρισιν τών 
80 όποιων ζητείς καί τών οποίων έπεζήτησας Ϊνα μάθης. Τιμώ τήν γυ- 

Ματθ. κη' 1-10 και Μαρκ. ιστ' 1-8 και Λουκ. κδ' 1-10 και Ίω. κ' 1, 11-12 

56-57 πρβλ. Ματθ. κη' 2 58-63 πρβλ. Ίω. κ' 1-9 68-69 πρβλ.Ματθ. κατ' 

69- 75 και Μαρκ. ιδ' 66-72 και Λουκ. κβ' 54-62 και Ίω. ιη' 16-18, 25-27 

70- 72 πρβλ. Ίω. ιθ' 26-27 76 πρβλ. Ρωμ. β' 11 76-78 Γαλ. γ' 28 
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ναϊκα διά τον έκ γυναικός γεννηθέντα καί περιποιούμαι τό ασθενές 
τής φύσευίς διά τον έξ αυτής προελθόντα, καθώς αυτός δ γεννηθείς 
οικονόμησε. Διότι δούλάς είμι καί νόμοις ακολουθώ δεσποτικοϊς. Ό 
ποιητής έξελέξαπο γυναίκα, καθώς ήθέλησε' προς ταύτην εγώ λαλώ. / 

Δέν απόκτησε πατέρα επί τής γης, διότι έχει εις τον ουρανόν. Καθώς, 

λοιπόν, άπάτωρ είναι εις τήν γήν, έτζι είναι άμήτωρ εις τον ούρανόν. 

Έλαβεν έξ ανθρώπων μητέρα, διότι χρεία ήτον διά τ’ εμάς, ϊνα έξέλθη 
έκ γυναικός δ τοϋ γένους δημιουργός. «Ό ποιών, λέγει λοιπόν, υμάς 
τούς αγγέλους αύτοϋ πνεύματα καί τούς λειτουργούς αυτού πυράς 
φλόγα», εις τήν αρχήν τοϋ μυστηρίου, ούχί προς τον Ιωσήφ, άλλα τήν 
Μαρίαν, τον Γαβριήλ άπέστειλε καί τη φύσει βοηθών ώς δεσπότης 
καί τά τών βλάσφημων στόματα χαλινώνοντας ώς προγνόιστης. Διότι 
τον διά γυναικός άπατηθέντα διά μέσου αύτής πρεπόντως βούλεται, 
ϊνα έπι<σ>τρέψη. Ώδινεν ή Εύα θάνατον αύτη δέ πάλιν τήν ζωήν 
ήμϊν έγέννησε διά μέσου τής Μαρίας. Έλάλησε τότε τώ διαβόλω 
έκείνη διά μέσου τοϋ οφεοις' τώρα άγγελοι προς αύτήν διαλέγονται. 

Διότι μέ ξύλον τό ξύλον δ Χριστός άντεστράτευσε καί γεϋσιν ύμϊν 
αντί γεύσεως / έδωκεν, ϊνα βλέποντες θεληματικώς ταπεινούμενον διά 
τ’ έσάς τον εσάς κατ’ εικόνα ποιήσαντα νά δμολογήσετε τήν σνγ- 

κατάβασιν καί νά δοξάσετε τον έτζι θελήσαντα, λέγοντες καί διά 
τούτο καί διά πάντα· «δ Θεός, τις δμοιωθήσεταί σοι;» Χαρίζεις καί 
δέν μετανοείς* λύεις τά σά, ϊνα στήσης τά έδικά μας. Είπας προς τον 
Αδάμ· «έν ίδρώτι τοϋ προσώπου σου φαγή τον άρτον σου». Καί πά¬ 

λιν άπόφασιν έλυσας, τής ζωής γενόμένος άρτος καί έσένα χωρίς 
ίδρώτος σέ τρώγομεν. Είπας αύτώ πρότερον «γή εΐ καί εις γήν 
άπελεύση». Αλλά τώρα τον από τής γής καί εις τήν γήν άναλύοντα 
επάνω εις τούς ώμους λαβών, εις τον ούρανόν επάνω εις θρόνον τον 
έκάθισας, μέ τό νά φανερώσης τοϊς μαθηταϊς σου τό μέλλον, διά μέσου 
τής Μαρίας, είπών «άναβαίνω προς τον πατέρα μου καί πατέρα 
υμών, καί Θεόν μου καί Θεόν υμών». Είπας προς τήν Εϋαν' «έν 
λύπαις τέξη τέκνα», αλλά τεχθείς, ήγουν γεννηθείς σύ έκ γυναικός, 

94 έπιτρέψη αοά. 
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φ. 309 την / πολυκαιρινόν κατάραν εις επιτήδειον καιρόν την εσβεσας. Ειπας 
προς τον οφιν «Αυτός ο ον τηρηση κεφαλήν και ου τηρήοης αύτοϋ 
πτέρναν»· άλλα ένιψας τους πόδας ημών εν τώ βαπτίσματι και δεν 

115 προσέρχεται πλέον, ευλαβούμενος την δεσποτικήν χεΐρα λάμπουσαν 
εις τα πόδια των δούλων. Ώ, πώς δεν άφίνει τώ διαβό?.ω τόπον φυγής 
δ άνω και κάτω και πανταχοϋ παρών με οικονομίαν τής χάριτος! Οϋτος 
δ Θεός ημών εν τω ούρανώ και εν τή γή πάντα, όσα ήθέλησεν, έποίησεν. 

Ά?Λά τί είναι τό καινούργιον τής παρούσης εορτής, τό οποίον 
120 είναι και τή γλωσση και τή διανοία προς φανέρωσιν δύσκολον; Διότι 

αιφνίδια τους μαθητάς όπου τούς έδίδασκεν δ Κύριος και δπον τούς 
επαιδευε προς το μπαλενμα ωσάν παιδίσκη τις, ήγουν δονλεύτρια, 

είσελθοϋσα εις <ύ>ποκάτωθεν των άχράντων ίχναρίων τοϋ Χρίστον 
νεφέλη, μιμονμένη την θάλασσαν, / δποΰ τον έβάσταξεν άβρόχως 

φ·309ν πρότερον, ήσύχως, άταράχως τον Δεσπότην αν έλαβε και τον ποτέ 
καιρόν ωσάν βροχήν καταβάντα εις τον Θρόνον τής μεγαλωσύνης 
φανερώς τον άπέδωκε. Διότι την μεν κατάβασιν αυτόν την ήγνόησαν 
οι άγγελοι, αί έξουσίαι, αί δυνάμεις και κυριότητες, την δε μετά 
σαρκος Αναληψιν ανευφημοϋσαι εκραζον «Κύριος τών δυνάμεων, 

130 αυτός έστιν δ βασιλεύς τής δόξης». Οϋτος είναι δ δεύτερος Άδάμ, ώς 
λέγει δ Παύλος. Αλλά εκείνος μέν, δ πρώτος λέγω παλαιός Αδάμ, 

χωρίς μητρος γεννάται· οϋτος δέ, χωρίς πατρός κατά την σάρκωσιν 
φαίνεται. Οϋτος είναι δ κεραμεύς, ήγουν πλαστουργός ημών, άπόθεν 
τό φύραμα λαβών τό έδικόν μας εις τον εαυτόν του ώς ήθέλησε τό 

135 σαθρωθέν άνεκαινούργωσεν. Οϋτος είναι δ έλευθερώσας την Εναν 
από τών ώδίνων, ήγουν τών θλίψεων αυτής / και άναστεναγμών, 

φ. 310 διότι ή παρθενία διηκόνησε τή θεότητι και ή νηδύς, ήγουν ή κοιλία, 

έλειτούργησε τόκω, ήγουν υπηρέτησε την γέννησιν τον Χριστού, τοϋ 
σαρκωθεντος Αογον διότι Πνεύμα ήτον άγιον, τό όποιον έμαιεύσατο 

140 την άπειρόγαμον υπέρ την φύσιν λοχενουσαν. Οϋτος είναι δ παθών, 

ωσάν έγεννήθη, και άναστάς, ωσάν ετάφη, και άνελθών εις τούς ου¬ 

ρανούς, ούχί ωσάν εκατέβη έκεϊθεν, και τοϊς ΐουδαίοις όνειδος αιώνιον 
καταλιπων τα ενταφια. Οϋτος είναι δ υπό τών γυναικών θρηνούμενος 
ώς νεκρός και ταϊς γυναιξι φανερού μένος ώς Θεός. Οϋτος είναι δ 

113-114 Γεν. γ' 15 123-128 πρβλ. Πράξ. α' 9 130-131 Ψαλμ. κγ' 
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1§§Ι|: νενάμενος εθελουσίως, τό όποιον ημείς ήμεστεν, ήγουν άνθρωπος, 
|1§Ρ0 ζα} ποιήσας ημάς, τό όποιον είναι, τουτέστι κατά χάριν θεούς· οϋτος 
Κ ε-αί βεηζ' Πάλιν έτζι θέλει έλθεϊν, «δν τρόπον έθεάσασθε αυτόν 
β άνεργόμενον εις τον ουρανόν». / Διότι ούτε έλειψεν άπό τοϋ θρόνον 
Κ- " ν ποτέ οϋτος, καλά και λαθόιν τά χερουβίμ εκατέβη διά τ'εμέ, ϊνα τοϊς 
ί§ 31ί> £β0ΐζ χοινωνήση ωσάν έμε και τά ύπερ την φύσιν ευκόλως νά δωρήση. 

-;10 οϊ)τος εΙναι δ 'άθάνατος νεκρός, δ άχώρητος Θεός, δ συναΐδιος Υιός 
II: χαι αύνθρονος τοϋ Πατρός, περί τοϋ όποιου φανερώς δ προφήτης 

- Ιβόα' «είπεν δ Κύριος τώ Κυρίω μον κάθου εκ δεξιών μου, έως άν 
θώ τούς εχθρούς σου ύποπόδιον τών ποδών σου». 

:| %ς ευτρεπίσωμεν, λοιπόν, τούς εαυτούς μας, παρακαλώ, ϊνα, 
με τό νά άπολαύωμεν τής συνεργίας τής άπό τοϋ άγιου Πνεύματος, 
και τής παρούσης ζωής τον καιρόν άλνπως θέλωμεν τελειώσειν και 
τών μελλόντων άγαθών νά επιτύχω μεν, γάριτι και φιλανθρωπία τοϋ 
Κυρίου ημών Ίησου Χριστοϋ, μεθ'οϋ τώ Ιΐατρί ή δόξα, άμα τώ άγίω 

160 Πνεύματι, νϋν και άει και εις τούς αιώνας τών αιώνων, άμήν. 

ΛΟΓΟΣ ς 
Χειρόγραφος κώδιξ: Βΐ'ο\νη υηινβΓδίΐγ ΒΐΒΐ'ίίΓγ. δρθοΐαΐ ("οΐ- 

Ιβοΐϊοηδ ΐΏδ. ΒΧ 330 Β 9*, φφ. 299ν-304\ 

φ 299ν Του έν άγίοις πατρός ήμώνΊοίάννου του Χρυσοστόμου λογος εις 
την Άνάληψιν του Κυρίου ημών Ίησου Χρίστου. Εύλόγησον πάτερ. 

Χαριέστατον είναι εις έμενα τής εκκλησίας τό θέατρον, ουχ'ι 
γέλωτα μάταιον τοϊς άνθρώποις εργαζόμενον, άλλά πολύν και μέ- 

5 γαν θρήνον τώ διαβόλω. Διότι βλέπει άνω την άναστάσιμον ρίζαν 
τών κάτω νεκρών βλέπει τον κάτω προδοθέντα εις τον σταυρόν, 
εις τον ουρανόν άνερχόμενον βλέπει την γην γιομάτην άγγέλους' 
βλέπει περιπατούμενον παραδόξως τον αερα' βλεπει απαντωσας τας 
ουρανίους δυνάμεις και τούς μέν λέγοντας «άρατε πυλας, οι άρχοντες 

10 υμών, και έπάρθητε, πύλαι αιώνιοι, και εισελευσεται ο βασιλεύς τής 

1 Λόγος Λος ΐη ηΐ3Γ£. οοό. 
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δόξης»; τας δε&λλας δυνάμεις, τάς άγγελος λέγω, ίπαντώαας καί 
πραςονσας «Κύριος κραταώς καί δυνατός, Κύρεος δυνατός έν πο- 

,ηί) π°λε/">ν ^έξατο ύπέρ ήμώΡ πρ6ς τ6ν 
Τ· 300 εχθρόν, τον διαβολον Λεγω, / τόν όποιον ουδέ εις των ανθρώπων άντε 

απο των προφητών, ούτε από των δικαίων ίδυνήθη νά καταπαλαίση- 

όεοτιετνραννοννταν ολοε ύπό τοϋ βασελενααντος έως θανάτου, έως 
ον ,,λθεν ο βασιλεύς των αίό,νων καί δεσμήσας τόν τύραννον άπελαβε 
τα σκευή αυτοί· διότι οτανρονμένον τον Χριστού αί μ'εν δυνάμεις 
εξενισθησαν, η δε κτισις όλη έκινήθη βλέπονσα τό καινούργιου ίκείνο 

20 μυστήριον και το φοβερόν θέαμα γινόμενον εις την γην. 

, ΈηρΎ*ξεΐϊ * γ?> έκίν°Ίθν ή θάλασσα, έκλυδωνίσθη ή άβυσσος 
εταράχθη ολη η κτισις, εφοβήθησαν οί φωστήρες εις τόν ουρανόν 

ΤόΖν ΐΖ καί*μ^’ ν?ονν και τό φεγγάριν, οί ύστερες 
εξελιπον, ή ήμερα δεν νπέμεινεν, άγγελος Κυρίου έπήδησεν έξω από 
τον ναόν τεταραγμένος με τό νά ίξεσχισθή τό καταπέτασμα τού ναού 

™ην ΤίΤ* Ί νν ΧθΙ τά στοιχεία άπεστράφησαν καί ή ήμέηα 

φ·300 :λ.λαξ;ν· ίδι™ «- ^άσταξαν βλεπ°™ ™ ** 4Χ 
των έαντων τους κρεμάμενον έπάνω εις ξύλον. Τότε δ Άδης κατελνθη 
και' αι πνλαι αυτόν συνετρίβησαν καί οί μοχλοί αυτού, ήγουν αί 

μπάρες, συνεκλασθησαν, περί των όποιων ό Δαυίδ <5 προφήτη] έλεγεν 

Τ <<σννμ^πνμς χαλκάς καί μοχλούς σιδηρούς σννέθλασε» Τότε 
επεσεν ο βασιλεύων θάνατος, ό κάτωθεν των ποδών τοϋ Χριστοϋ 
και έσνρθη αιχμάλωτος πομπευόμενος, ϊνα εύκαιρώση την φωνήν καί 
δνναμιν τον εχθρού δ Κύριος μό τό άτρεπτον καί ΙδρεΙ κορμί 

και τάς μηχανας αυτού να σνντρίψη καί τά μέλη νά σκορπίση καί τά 
δεσμα νά έξεσχίση καί τον θεσμών των παθών νά άποβρίψηΈδραμε 

φ 301 Γ'Τ >“ βασίλεί° Τ7 *δ°υ καϊ τ6ν θ<!όνον αύτοΰ Ξέσπασε- τό 
9· διάδημα, ηγονν το βασιλικόν αυτού §οϋχον, έξέσχισε- τά / σκήπτρα 

40 ΖΖέΤ τ0\ΧΓ°υμεν0νς'άπαυσε· κατεπάτησε· φωνήν 
αψηκε λεγων δεύτε πάσαι αι πατριοί των εθνών προς τόν Θεόν καί 
Πατέρα- δεντε και τής σκλαβίας ελευθερίαν λάβετε- ενγαίνω σας άπό 

ο2 επεσεν οοιτεχΐ: επαισεν οο8. 
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σκλαβιάς εις ελευθερίαν, άπό σκότους εις τό φως. άπό θανάτου εις τήν 
ζωήν, άπό τυραννίδας εις την βασιλείαν. Ζωήν σας ευαγγελίζομαι έγί» 

Ο Χωστός. Καταφρονείτε φόβον κα'ι θάνατον, λιμόν και Ο/.ΐψιν. δεσμό 
και σπαθίον και στενοχώριαν, διότι ταντα έφοβεΤτο τό μουσάτον τοϋ 
τυράννου· κατελνθη· μόνος δε πάντων νικηφόρος βασιλεύς άνεδείχβην, 

όπου και έπαΟα δια τ εσάς τη σαρκί. 

Οντας, λοιπόν, αληθώς είναι κραταιός κα'ι δυνατός· ον-το; είναι ο 
δυνατός εις τόν πόλεμον όντας είναι ό βασιλεύς τής δόξης, ό έξάγων 
πεπεδημενονς / έν ανδρεία και τους κατοικούντας έν τάφοις, προ: τόν 
οποίον ελεγεν δ Δαυίδ πάλαι ποτέ καιρόν «άναβας εις νψος ήχμα- 

λώτενσας αιχμαλωσίαν». 

ΙΙάσα μεν, λοιπόν, εορτή χριστιανών τον διαβόλου είναι κατά- 

κρισις, έξαιρέτως δέ αντη ή εορτή, διότι είς μέν τας άλλας έορτας 
την κακίαν τοϋ εαυτόν τον απογύμνωσα; καί μηδέ ένα ώφελήσας 
τόν εαυτόν τον έπόμπενσεν οίόν τι λέγω, τής παρθένον παραδό- 

ξως κυοφορονσης, την πράξιν τής μοιχείας έπενφήμησεν ώς άν έγέν- 

νησεν άνεκλαλ,ήτως, τό να μείνη παρθένος διέβαλεν έκτρεφομένον 
τοϋ τρέφοντος όλην την κτίσιν, να φονοκτονή τα βρέφη τόν Ήρώ- 

6ην έδίδαξε νομίζοντας έν αντοΐς, ότι θέλει κρατήσειν τόν άκρά- 

τητον είς τό βάπτισμα σπονδάζοντα προς πειρασμόν τόν έπανέ¬ 

στρεφε- λολοϋντος τοϊς Ιονδαίοις, έποίησεν ϊνα βλασφη / μήται· θαν- 

ματονργοϋντα παρεσκενασεν ϊνα /Ιιθοβολ.ήται· τόν φονέα καί ληστήν 

άνταντοϋ προετίμησεν στανρωθέντι ληστάς συνεστανοωσε· ταφέντι 
τό μνημεΐον έβοΰλωσεν άναστάντι συκοφαντεί την άνάστασιν άνα- 

λαμβανομένον όέ καί προς τόν ουρανόν διαβαϊνοντος, δεν είχε τϊ 
να. λαλήση, διότι ενρήκαν τέλος αί μάταιαι αυτόν εννοιαι, διότι δεν 
είχε πλέον τί να σνκοφαντήση, άλλα την κεφαλιήν τοϋ εαυτόν τον 
έτρανματοντο, διόί τό όποιον άπό πόσης πανηγνρεως ή σήμερον εορτή 
χαλεπή έκατεστάθη είς αυτόν, μέ τό να βλΖπη πάσαν την στρατιάν 
των αγγέλων χορενουσαν πανταχον καί τους μέν άκολονθοϋντας, 

άλλους πάλιν τώ χορώ των αποστολέων διαλ,εγομένους καί λέγοντας· 

57 έπευφήμησεν οοιτεχί: έπεφήμισεν οο8. || 58 διέβαλεν οοιτβχί: διέβαλ- 

λεν οοά. 
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«ανδρες Γαλιλαιοι, τί έστήκατε εμβ/Απόντες εις τόν ουρανόν; όντως 
ε?\.εναεται, ον τροπον εθεασασθε αντον τιορενόμενον εις τον ουρανόν)) 

φ. 302ν ούτος ό Ιησοϋς, δ την πληθνν / των μαθητών έπιδειξάμενος. 

Ή εορτή, λοιπόν, τής δεσποτικής Άναλήψεως, τον μεν διάβολον, 

καθώς εϊπαμεν, παρεσκεύασεν ϊνα θρηνή, τους πιστούς δε, ϊνα χαρο¬ 

ποιούνται’ διότι τώρα το χαριέστατον εαρ άνέτειλε και τά κάλλη των 
άνθέων άνεφύτρωσαν, τά κλήματα τής άμπελον έγέμισαν φύλλα, τά 

80 δένδρα των καρπών κνπρίζουσι τής ελαίας, αι σνκαϊ τής άσκολήθονς 
έξήνεγκαν και κινούνται τώ>ν ζέφυρων πεπυκνωμένα τά στάχυα, την 
χαροποιΐαν τών κυμάτων τής θαλάσσης μιμούμενα, όλα με την δεσπο- 

τικήν Άνάληψιν χαροποιούνται μεθ’ ημών. 

Φέρε, λοιπόν, και εγώ εις εσάς τά τον Δαυίδ νά άνακρούσωμαι 
85 λόγια, τά όποια ήμΐν προ ολίγου διά την δεσποτικήν Άνάληψιν κι¬ 

θαρίζοντας εβόα■ «πάντα τά έθνη κροτήσατε χεϊρας, άλ,αλάξατε τώ 
φ. 303 Θεώ εν φωνή άγαλλιάσεως», ότι «ά / νέβη δ Θεάς εν άλαλαγμώ, Κύ¬ 

ριος εν φωνή σάλπιγγος)). Άνέβη δ Θεάς όπου ήτον, άνελήφθη, άπόθεν 
δεν έχωρίσθη, διότι «δ καταβάς αυτός είναι και ό άναβάς ύπεράνω 

90 παντοον τών ουρανών»· ονχϊ άλλος τις εις τους προφήτας φανείς καί 
άλλος τοϊς άποστόλοις διατρίψας■ ονχϊ άλλος εν τοϊς κόλποις τού Πα- 

τρός καθεζόμενος και άλλος επί Πιλάτου κρινόμενος■ ονχϊ άλλος επά¬ 

νω εις τον σταυρόν με τά καρφία πηγνύμενος και άλλος εις τά χερου¬ 

βίμ εποχούμενος, ήγονν καβαλικεύοντας■ ονχϊ άλλος υπό τού Ιωσήφ 
95 με το σεντονιον τυλισσομενος και άλλος με την παλάμην την κτίσιν 

όλην, τον ουρανόν λέγω και την γήν, περιδρασσόμένος· ονχϊ άλλος εις 
το μνημεϊον κατατιθέμενος και άλλος υπό τών σεραφείμ ανυμνούμενος· 

άλλα αυτός δ τώ Πατρϊ σνγκαθήμενος, δ εν τή μήτρα τής παρθένου 
φ. 303ν άσπόρως βλαατήσας- «άνέβη ό Θεός εν άλαλαγμώ», / ό τών αιώνων 

100 ποιητής, δ εξ ούκ όντων εις τό είναι τά σύμπαντα παραγαγών, δ 

πλάστης του Άδάμ, δ τής άνθρωπίνης φύσεως παραγωγεύς, δ τον 
ενάρεστον Ένώχ εις τον τόπον τής ζυ)ής μεταστήσας, ό φυλάξας τον 
Νώε μεταξύ τής οικουμενικής βροχής, δ τον πατριάρχην Αβραάμ εκ 
γης Χαλδαίων προσκαλεσάμενος, δ προτνπώσας εν τώ Ισαάκ τον 

105 σταυρού το μυστήριον, ο την δωδεκάκλωνον τεκνογονίαν τώ>ν παίδων 
Ισραήλ χαρισάμενος, δ δονς την υπομονήν τώ Ιώβ, δ προβαλλόμενος 

73-74 Πράξ. α'11 86-87 Ταλμ. μς' (μζ') 2 87-88 Ψαλμ. μς' (μζ') 6 
89-90 Έφεσ. δ' 10 99 Ψαλμ. μς' (μζ') 5 
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τόν Μωϋσήν ηγεμόνα τού λιαού, ό γεμίσας τον Σαμουήλ προφητείαν 
από μήτρας, δ λαβών τόν Δαυίδ άπό τά πρόβατα, ϊνα γένη βασιλεύς, 
ό δονς τήν σοφίαν τώ Σολομώντι, δ άναλ,αβών τόν Ή λίαν εν συσεισμώ 
αε άμάξιον πύρινον, δ τοϊς προφήταις έμπνενσας τήν πρόγνωσιν, δ 
χαρισάμενος τοϊς άποστόλοις τήν δωρεάν τών ίατρειών, δ τοϊς αν / 

τοϊς βοήσας «θαρσεϊτε, εγώ νενίκηκα τόν κόσμον». 

Αυτός είναι δ Κύριος τής δόξης, δ άναληφθεϊς εις τούς ον- 

οανούς εν άλαλαγμφ και καθίσας εν δεξιά τον έπουρανίον Πατρός, 

ύποταγέντων αγγέλων αύτώ και εξουσιών και δυνάμεων αυτός τάς 
κοπιαστικός ημών ενχάς άν ποτέ νά άναλάβη και νικητάς ημάς νά 
άναδείξη τών πειρατηρίων τού κόσμου και νά ύποτάξη ήμϊν πάσαν 
τήν φάλαγγα, ήγονν τό φουσάτον τών άκαθάρτο)ν πνευμάτων, λέγων 
πρός ημάς· «ιδού δέδωκα ύμϊν εξουσίαν πάτεϊν επάνω όφεων και 
σκορπιών». Άβ)*.αβεϊς, λωιπόν, και άπήμονας, άσινεΐς και άμώμους, 

υγιείς και δλωκλήρους άν ποτέ νά διαφυλΑξη ημάς, -ψυχή τε και σώματι 
και πνεύματι, γιομάτους καρπών δικαιοσύνης και ελεημοσύνης, δ 
τών όλων Δεσπότης Χριστός δ Θεός ημών, δ καταξιώσας ημάς ϊνα 
σνναχθώμεν και τήν σωτήριον ταύτην / νά επιτελέσωμεν εορτήν, δό¬ 

ξαν άναπέμποντες και ευχαριστίαν τω ποιήσαντι εις ημάς μεγάλια 
και θαυμαστά τεράστια, ότι αυτώ πρέπει ή δόξα σύν τώ Πατρϊ και 
τώ Υίώ και τώ άγίω Πνεύματι, νυν και άεϊ καϊ εις τούς αϊ,ώνας τών 

αιώνων, αμήν. 

ΕΛΕΝΗ Σ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΤ-ΜΠΑΛΤΑ 

125 συναχθοϋμεν Β 
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5. ΚΗιχΙβ Ιδίβικί. Βι·ο\νη ΙΙηίνβΓδΐΐγ ΤΤγιιγυ ΒΧ 330 Β9*, φ. 299ν 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ 
Ο ΚΩΔ. 11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ*, 

Α' ΜΙΣΟ ΤΟΥ 14ου ΑΙ. 

Έχοντας ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια την προσπάθεια επανε¬ 

λέγχου των χειρογράφων τής Ί. Μονής Ευαγγελισμού, εις το πρό¬ 

γραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων μου παλαιογραφίας, διαπίστωσα 

ότι τά περισσότερα χειρόγραφα έχουν σωθή, πέντε έχουν άπολεσθή, 

και κάποια αξίζουν μια ένδελεχέστερη μελέτη. 

Ένα έξ αυτών είναι τό ύπ’άριθ. 11, του α' μισού του 14ου αί. 
(όπως μάς δείχνει ή γραφή και τά υδατόσημα)1. Περιγραφή του, 

καθώς καί του κώδ. 70, δημοσιεύθηκε τό 1956 υπό Μογϊοπ Βιηΐΐΐι2, ό 
όποιος χρονολογεί τον κώδ. 11 στον 14° αί. Ό κατάλογος του πρώην 
Ηλείας Αντωνίου3 δεν χρονολογεί τον κώδικα, ούτε τον σπουδαιολο¬ 

γεί, παραπέμπει ωστόσο στον προγενέστερο κατάλογο του Τρύφωνος 
Ε. Εύαγγελίδου, που δημοσιεύθηκε τό 19134, μέ την παρατήρηση ότι 
ή άναφερόμενη άπό τον Εύαγγελίδη ως γραφέας του κώδικα Δόμνα, 

δεν έντοπίζεται πουθενά στο χειρόγραφο. Πράγματι, ούτε σήμερα 

εντοπίζουμε στον κώδικα κάποιο τέτοιο όνομα. Επειδή, όπως λέγει ό 
πρώην Ηλείας Αντώνιος ή περιγραφή του συνετάγη τό 1917, άσχετα 

1. Όφείλω νά ευχαριστήσω τον π. Άγγελο, ηγούμενο τής μονής, για όλη 
την προς έμέ άγάπη του και την φιλοφροσύνη του. Τον κ. Ζήση Μελισσάκη, 

που μέ βοήθησε στα υδατόσημα, όπως καί τον φίλο Άντρέα Γιακόβλεβιτς πού 
τά έπαλήθευσε. Τον κ. Μπάμπη Λέγγα πού έκανε την περιγραφή τής στάχωσης 
καί τον φίλο Κρίτωνα Χρυσοχοΐδη για τις σχετικές συζητήσεις μας. 

2. ΜογΙοιι διηΐΐΐι, Σύμμεικτα. ΝοΙβδ οη οοΐΐοοίϊοηδ οί ηίθηιΐδοπρίδ ίιι 
Ορββοβ, Έπετ. Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών 26 (1956) 389-30. 

3. Μητροπολίτου πρώην Ηλείας Αντωνίου, Κατάλογος χειρογράφων καί 
εντύπων τής έν Σκιάθω 'Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, Θεολογία 

32 (1961), τεύχος Β', σ. 540. 

4. Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης, Ή Νήσος Σκιάθος καί αί περί αυτήν 
νησίδες. Μελέτη τοπογραφικο-ίστορική μετά χάρτου τής Νήσου καί εικόνων, 

Έν Άθήναις, 1913, σ. 196: 11. 
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αν δημοσιεύθηκε 43 χρόνια αργότερα, είναι περίεργο νά χάθηκε μέσα 

σε τέσσερα χρόνια (1913-1917) τό σχετικό φύλλο μέ τό όνομα τής 
Δομνης. ' 

Παραθέτουμε εύθύς αμέσως τά όσα περιγράφει ό Τρύφων Ε 
Εύαγγελίδης1: «11. Κώδιξ χαρτώος 0.23x0.15, ΙΖ' αίώνος. Ή σελί- 

δωσις γίνεται μόνον επί της μιας οψεως του φύλλου (274x2=548 σε¬ 

λίδες) ,^πλην της σελίδος 235 ουσης άγράφου. Τό χειρόγραφον προέρ¬ 

χεται εκ Ρόδου καί ανήκε τώ Νικολάω Βουζηνώ. Είναι άνευ τίτλου. 

Περιεχει δε συλλογήν διαφόρων λόγων καί ιστοριών, τάξιν πρωτοκα- 

θεδρίας μητροπολιτών καί έργα Παμφίλου Ευσεβίου, Χρυσοστόμου 
Αγιου Μελετίου, Δαμασκηνού, Θεοδώρου, περί άρετών καί κακιών 
και γνωμας. Έγράφη δέ υπό γυναικός Δόμνης (μοναχής πιθανώς) 

κατα τον ις' αιώνα. Έν σελίδι 192: «ημέρα Σαββάτω...άπό τήν θέρ¬ 

μην την οποίαν ό υιός μου Κωνσταντίνος...». Από τά στοιχεία περι¬ 

γραφής τού Εύαγγελίδη δέν χωράει αμφιβολία ότι πρόκειται γιά τον 
ιόιο κώδικα. Μόνο γιά τό έπώνυμο «Βουζηνω» που διαβάζει ό Εύ¬ 

αγγελίδης πρέπει νά πούμε ότι τό ορθό είναι «Βουστρηνώ», διότι ό 
Εύαγγελίδης διαβάζει τη βραχυγραφία στρ ως £, ένώ τό ζ πού υπάρ¬ 

χει αμέσως από κάτω, στη λέξη «ζωοδότα» είναι διαφορετικό. 

λ Βασ^ως ύποθέτω ότι ή λύση ώς πρός τό όνομα Δόμνα βρίσκεται 
στη σημείωση του φ. 202ν, όπου κάποια γυναίκα εύχεται είς τον 
Κύριον νά τήν ^έλευθερώσει «έκ τής άσθενείας καί νόσου αύτής». 

Η διατύπωση είναι «ή δούλη του Θ(ε)οΰ ό δ(εΐ)ν(α)», όπου τά τρία 
γραμματα τής βραχυγραφίας, Ο, Δ, Ν, μέ τό Δ γραμμένο στή μέση, 

πάνω απο τό Ο καί τό Ν, παραναγνώσθηκε από τον Εύαγγελίδη ώς 
Δόμνα, αντί του όρθοΰ ό δείνα. ' ’ ' 

ιηον Έν8ΐαφέρ°ν ώζ πρ6ζ τί) γρα<ί,ίϊ τ9Ις έπ0Χ% παρουσιάζει τό φ. 
Μ, ’ °™υ συΤΖΡ0™ λ^ρι προσέθεσε στίχους δεκαπεντασύλλαβους 
περί μνημης θανάτου, τά ονόματα των υιών Ιακώβ καί τά επτά χα¬ 

ρίσματα. Εντύπωση κάνε,. τό πολύ μεγάλο β, μέ ορθή κλίση, παχειά 
την κάτω αριστερά κεραία, όγκοόδη τήν άνω κοιλία καί μικρή τήν 
κάτω, χωρίς ή άπόληξη τής κάτω κοιλίας νά ενώνεται μέ τήν Αρι¬ 
στερή κεραία. ^ 

. Ά™ ™ Ψ· 210 αρχίζει νέο χειρόγραφο, όπως δείχνει ή αρίθμηση 
των τετραδίων, ή γραφή καί ό έπίτιτλος: + Κε Ίϋ Χ'ε δ Θς + ήμων 

1. Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης, Ή Νήσος Σκιάθος, ' ο.π. 
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έλέησον ημάς ι: Από κάτω, λιτή γραμμή μέ μαύρο καί κόκκινο μελά¬ 

νι, καί ό τίτλος: + κεφάλαια εκ διαφόρων βιβ/.(ων πεοι μνήμης θανά¬ 

του, κρίσεως και άνταπυδώσεοις. ΊΙ σημερινή στάχωση είναι τρείε 
αιώνες αργότερα, καί επίσης νεώτερες είναι καί οί δύο άριθμήσειε. 

άνω δεξιά τού 18ου αί., καί στο μέσον κάτω των αρχών του 20ου αί. 
Άλλο, κιρρόχρου μελάνι, εμφανίζεται στή σημείωση τού φ. 256\ 

σύγχρονη καί αύτή, όπου όμως τό β είναι μέν μεγάλο, αλλά ή κάτω 
κοιλία του είναι ή μεγαλύτερη καί άκουμπα στήν αριστερή κεραία. 

Περιγραφή τον κωδικός 11. 

Χαρτ. 23x15 μέσα 14ου αί. φφ. 287. 

Ό κώδικας άποτελεϊ ενδιαφέρουσα συναγωγή πατερικών απο¬ 

κρίσεων κατ’έρώτησιν, ή οποία διατυπώνεται μέ κόκκινα γράμματα, 

όπως καί τό όνομα τού συγγραφέως, όπου δηλώνεται. Υπάρχουν επί¬ 

σης καί ψυχωφελείς διηγήσεις από γεροντικά καί κάποιοι δεκαπεν¬ 

τασύλλαβοι «στίχοι». Ενδιαφέρον επίσης έχουν οί τάξεις των μητρο¬ 

πολιτών, τό Χρονογραφικόν έν συντόμω τού Πατριάρχου Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως Νικηφόρου, τό όποιον εδώ μάλιστα φθάνει ώς τό 1204 

πού οί «Ιταλοί)) κατέλαβαν τήν Πόλη. Τό τετράπλευρο τού φ. 203ν 
μέ τά αρχικά ΝΑ ΒΤΡ μάλλον σημαίνει Νικόλαος Βουστρηνός, ό ό¬ 

ποιος Αναγράφει τό όνομά του στο φ. 288 ώς κτήτωρ. Στο φ. 245ν 
βλέπουμε αρχή έπιστολής, τω πανιερωτάτω και θεοτψήτω επισκο¬ 

πώ Άμαθούντων, προεδρω πόλεως Νεμεσοϋ και Κουρεών κυρ Κων¬ 

σταντίνα>, όνομα άγνωστο στούς έπισκοπικούς καταλόγους τής περι¬ 

οχής, πού παρουσιάζουν μάλιστα μεγάλο κενό άπό τά 1320 ώς τά 
1445. Σημαντικές είναι καί οί πληροφορίες περί Ανομβρίας στο φ. 

255, καί οί λοιπές στά φφ. 256ν, 288, καί ώς πρός τον τύπο τής 
γραφής ιδίως στο φ. 209ν. 

Ή Ασφαλής χρονολόγηση επί τή βάσει τών υδατοσήμων στο 
πρώτο μισό τού 14ου αί. στηρίζεται καί μέ τή γραφή τού χειρο¬ 

γράφου1. 

1. Τό βιβλίο τών ΟοδΙ&δ Ν. ΟοηδΙθίιΐίηίάεδ 3ΐιά ΚοόειΊ Βι·οτνηϊη§, 

ϋδίβθ Ογ«Α Μβηιΐδοηρίδ ίτοιη Ονρηΐδ Ιο ΐΗε γε&Γ 1570, Νΐοοδΐα 1993, συνοψίζει 
τά ιστορικά καί παλαιογραφικά τού 14ου αί. στις σσ. 10-13, παραθέτει τήν 
περιγραφή τών κωδίκων καί τής γραφής άπό τή σ. 137 κέξ., καθώς καί τούς 
φωτογραφικούς πίνακες, υπ αρ. 75-77, 82-83, τών οποίων ή γραφή πλησιάζει 
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Το δνομα Νικόλαος Βουστρηνός, που εμφανίζεται στο ρομβοει¬ 

δές τετράπλευρο του φ. 203ν με τα αρχικά Ν, Λ, Β, ΤΡ και στο κτη- 

τορικό σημείωμα του φ. 288 (βλ. σ. 406), οπού δηλώνεται ότι πρό¬ 

κειται «εκ της ρόδου» είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ή δεύτερη δήλωση 
του έπωνύμου αυτού, και για πρώτη φορά βρίσκουμε ροδιακή προ¬ 

έλευση τού επωνύμου1. 

φφ. 1-6, δεμένα μαζί μέ τή στάχωση τού 18ου αί. καί μέ 
σύγχρονη γραφή ό πίνακας ετούτον τον βιβλίου. Τά φφ. 5ν-6ν ήταν 
άρχικώς άγραφα. Ό πίνακας αρχίζει την καταγραφή άπό τό φ. 13, δεν 
αναφερεται δηλ. στά φφ. 7-12ν. Άπό έκεϊ αρχίζουν τήν καταγραφή 
καί τά φφ. 289-294, που έχουν προσδεθή στο τέλος, τον 19° αί. Στο 
κάτω μέρος τού φ. 6 μέ παχύ κόκκινο μολύβι: άριθ. 11. Στο φ. 6ν χέρι 
τού 19ου αί. στο άνω μέρος έγραψε: Βιβλίον χρησιμώτατον, συλ?,ογη 
διαφόρων και πολλών άξιολόγων ώς έκ τον πίνακος φαίνεται. 

Τά φφ. 7-12 άπό άλλο χειρόγραφο, φέρουν αρίθμηση όπως καί 
τά προηγούμενα. Τό φ. 7 αρχίζει ακέφαλο: ε δ περπερίνης: ΤαΙς νεαις 
πάτραις τής έλάδος. Ή αναγραφή τελειώνει: Τής αύπάκτων άκροπό- 

λεως: άδ βοννδίτζης έως Η: δ βουθρώτης:++ + 

Έν συνεχεία στο ίδιο φ. 7: Τάξις των μητροπόλεων καθώς έγ- 

γεγραπται+ά: Ή καισάρεια, έως τό μέσον του φ. 7ν, οά. δ άτταλίας: 

Άγραφο τό κάτω μέρος τού φ. 7ν. 

Στο φ. 8: Τάξις των θρόνων των αρχιεπισκοπών καθώς σνν- 

ετεθη έν τώ χαρτοφνλακίω, και άναγέγραπται πώς νπόκεινται τώ 
θρόνω Κωνσταντινουπόλεως;+ πρώτη αρχιεπισκοπή: ή Βιζνει: β' ή 
πομπιούπολις, εως τό τέλος του φ. 8Γ: νγ τά Μάντραχα. 

Στο φ. 8ν: Τάξις τών δσιωτάτων πατριαρχών. Κατόπιν, χέρι τής 
ίδιας περίπου έποχής, έγραψε: ονκ αγαπήσει απαίδευτος τους έλέγ- 

πρός τον δικό μας. Ιδίως τό μεγάλο βήτα τών σημειώσεων τών φφ. 2-9ν καί 
256ν, για τό όποιο κάνουν λόγο οί Οοη5ΐ3ηΙΐηΐ(1β8-ΒΓθ\νηΐη§, ό.π., είναι 
χαρακτηριστικό τής έποχής. Βλ. επίσης καί Αάη)& 1&1ίον1]ενΐό, 

οί' ΟαΤ Μ&ηιΐδ(τφΙ$ ίη ΐΗβ ΕίόπΗγ οί Βίε ΜοηβδΙειγ οί 8ΐ. Νεορίινίοδ (Ονρηΐδ), 
Νΐεοδϊα 2002, ρΐ&ΐε 27. 

1. Πρβλ. για τό έπώνυμο αυτό καί για τά άλλα πρόσωπα μέ τό ίδιο έπώ- 

νυμο στο βιβλίο Τζώρτζης (Μ) Πουστρους (Γεόίργιος Βο(σ)τρ(υ)ηνός ή Βου- 

στρώνιος), Διήγησις Κρονίκας Κύπρου, Κριτική έκδοση, Εισαγωγή, Σχόλια 
Γλωσσάρι, Πίνακες καί Επίμετρο Γιώργος Κεχαγιόγλου, Λευκωσία 1997, 
σσ. 253-258. 
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χόντας αυτόν, μετά δέ σοφών ονχ ομιλήσει. Καρδίας ευφραινόμενης 
θάλλει πρόσοίπον, έν δέ λύπαις ονσης πνεύμα σκυθροοπάζει. Τό φ. 8ν 
τελειώνει μέ τήν αναγραφή τών έπτά θανασίμο^ν άμαρτημάτων καί 
τών έπτά χαρισμάτων. 

Στο τελευταίο φ. 287ν ένα χέρι όμοιο μέ αυτό στις τάξεις τών 
μητροπόλεων τών άρχικών φύλλων, έχει αναγράψει τις μητροπόλεις 
καί έπισκοπές τού πάπα. Διαβάζουμε έπαρχίες Καμπανίας, Καλα¬ 

βρίας, Αφρικής Καρτάγενα, Μαυριτανία, Αιγυπτιακής Αύγουσταμνί- 

Χη' 
Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες που αντλούμε άπό τά τεύχη «Μι- 

κροφωτογραφήσεις χειρογράφων καί άρχείων [Α']», τού Ιστορικού καί 
Παλαιογραφικοΰ Αρχείου τού ΜΙΕΤ, Αθήνα 1978, σ. 20, καί Β', Α¬ 

θήνα 1981, σ. 20, ή συλλογή τών χειρογράφων τής μονής Ευαγγε¬ 

λισμού έχει φουτογραφηθή ολόκληρη τά έτη 1977 καί 1978. Ή περι¬ 

γραφή τού κουδικα 11 που κάνουμε έδώ προέρχεται έξ αυτοψίας. 

Στά φφ. 9-12ν, μέ τό ίδιο χέρι τής άναγραφής τών τάξεων 
που προηγήθηκε: Τον έν άγίοις πατρδς ημών Νικηφόρου πατριάρχον 
Κωνσταντινουπόλεως χρονογραφικόν έν συντόμω. 

φ. 9, άρχ.: Αβραάμ γενόμενος έτών ρ γεννά τον Ισαάκ. 

φ. 9ν: Σεδεκίας έτη ιβ'. Τούτον έκτνφλώσας ό Ναβονχοδονόσωρ 
αιχμάλωτον ήρε και δ ναός πυρπολειται μετά μήνας ε υπό τον Να- 

βονζαρδά, διαρκέσας άφον έκτίσθη έτη νλ'. Όμοϋ τά πάντα άπό αρχών 
βασιλείας (φ. 10) Σολομώντος έως άλώσεως Ιερουσαλήμ έτη νμη'. 

φ. 10: (βασιλείς τών Περσών). Όμοϋ τά πάντα άπό Άδάμ έως 
τής τελευτής Αλεξάνδρου έτη ,ερξζ'. 

φ. 10Γ“ν: (Πτολεμαΐοι καί οί δύο Ρο^αΐοι αύτοκράτορες, Ιού¬ 

λιος καΐσαρ καί Αύγουστος) Τώ δέ με τής αυτόν (= του Αύγούστου) 

βασώείας έγεννήθη ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τό κατά σάρκα. 

φ. 11: (Ρωμαίοι αύτοκράτορες) 

φ. 11ν: (Ρωμαίοι αύτοκράτορες καί αρχή τών βυζαντινών αύτο- 

κρατόρων). 

φ. 12Ι*"ν: (συνέχεια τών βυζαντινών αύτοκρατόρων) 

φ. 12ν, τέλ.: Τούτον 0έ φονενσας δ Μονρτζονφλος έβασίλενσεν 
μήνας β'. Ενταύθα έλαβον οί Ιταλοί τήν Κωνσταντινούπολή. 

Τό Χρονογραφικόν έν συντόμω του Πατριάρχου Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως Νικηφόρου τού Α' (806-815, πέθανε τό 828) ή Χρονο- 
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γραφία σύντομος (€!ΐΓοηο§Τίΐρ1ιΪ£ΐ Βγθ\ί8), όπως λέγει, και ό Η. Ηιπι- 

&6Γ1, «πρόκειται μόνο για μια παράθεση χρονολογικών πινάκων [μάλ¬ 

λον αναγραφών] πού άρχίζουν μέ τον Άδάμ και περιλαμβάνουν τούς 
βασιλείς τών Ιουδαίων, τών Περσών, τούς Πτολεμαίους, τούς ρωμαί¬ 

ους και βυζαντινούς αύτοκράτορες, τις βυζαντινές αύτοκράτειρες, 

τούς πατριάρχες τών τεσσάρων Πατριαρχείων και τούς πάπες, ως 

την εποχή του αύτοκράτορα Μιχαήλ Β'. Το κείμενο σώζεται σέ μια 
επεξεργασία πού έγινε γύρω στο 850. Διάφορα χειρόγραφα περιέχουν 
προσθήκες, επεξεργασίες και συνέχειες του χρονικού ώς το 944 ή 
976»2. 

Συνεχής αρίθμηση στο μέσον του κάτω περιθωρίου μέ κυανή 
μελάνη. Παλαιότερη αρίθμηση άπό το φ. 13, το όποιο άριθμεΐται άνω 
δεξιά 1, κέξ., διότι πράγματι άπο αυτό άρχίζει το κύριο σώμα του 
κώδικα, ενώ τά πρώτα φφ., όπως προαναφέρθηκε, προέρχονται άπο 
άλλο χειρόγραφο. Τά φφ. 48, 197, 234, και τά φφ. 18 και 281 στήν 
κάτω. Ό άριθμος 244 στήν άνω άρίθμηση, όπως και ό άριθμος 251, 

δεν έχουν σημειωθή. Στήν άνω άρίθμηση, το έπόμενο φύλλο μετά το 
258 άριθμεΐται ώς 251, το δέ έπόμενο άριθμεΐται ώς 259. Στήν άνω 
άρίθμηση, μεταξύ τών φφ. 264-265 δέν έχει άριθμηθή ένα φύλλο 
μεταξύ τών φφ. 159-160. Το τελευταίο φ. φέρει άνω άρίθμηση 274 

και κάτω 288. 

Στο τέλος έχουν δεθή τά νεώτερα φφ. 289-294 και ένα κολλη¬ 

μένο στή βιβλιοδεσία άναρίθμητο λευκό φύλλο. Στά φφ. αύτά έχει 
γραφή πίνακας τών περιεχομένων, άνταποκρινόμενος στήν άνω άρίθ¬ 

μηση, στο Γ60ΐο ή καί νβΓδο του άναγραφομένου φύλλου: 

1 Ευσεβίου του Παμφίλου προς Μαρίνον 

1. Η. Ηιιιι^6Γ, Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ. Β', Αθήνα 2001, σ. 152. 

2. Εκδόσεις του κειμένου: Βλ. Ο. όο Βοογ, Νΐοορίιοπ οριίδοιιΠ ΙιΐδΙοποΗ, 
ΕοΐρζΪ£ 1880, 81, 6 κέξ καί ΡβΙτοίο^ΐα ΟΐΉβαι 100, 1001 κέξ. Νεώτερη μελέτη 
μέ πλούσια Βιβλιογραφία υπό Οΐιτίδΐοί Κγ&ιι5, ϋίΐΐεη ιιηό ΤίώβΙΙβη νοη Ηογγ- 

δοΙιβΓη, ΒίδοΗόίεη ιιικί ΒίΒΙϊκοΙιβη Βϋοΐιβπι. Βίβ όβιτι ΡΕίπΕΓοΗβη ΝϋωρΗοΓοδ I. 

νοη ΚοηδΙ&ηΙΐηορρΙ ζυ^οδοΗπβΒβηο ΟΙίΓοηο^τηρΙηΕ όΓονΐδ ίηι Οοάεχ Βοδβ ί*. 1 όβΓ 
ΤΙιϋπη^εΓ ΙΙηΐνεΓδΐΐίΐίδ- υηό ΒΕηθβδΒΐΒΙϊοίΗεΙί, Εοόΐοβδ Μπηιΐδοπρίί. ΖθΐΐδοΗτίΓΐ 
ίίΐΓ ΗβηΒδοΗπίΐβηΙαιηίΙβ όε^ΓϋικΙεί νοη 011ο Μαζ» 1 υηδ Ε ν3 ΙγΒΠοΙι, ΥογΙε^ 

ΒΓϋθβΓ ΗοΙΙΐιιεΡ - ΡοιΔεΓδΟοιί, Ηεί’ΐ 52/53, δερΙεπιΒει- 2005, σσ. 31-42. 
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Πόθεν όρώμέν τινας πιστούς σωματικά πταίσματα ποιοΰντας, 

υπό δέ του Θεού εύεργετουμ.ένους, καί κινδύνοιν σωζομένους 
Του Θεοΰ λέγοντος διά του προφήτου Άγγαίου, έμόν έστι τό 
άργύριον καί τό χρυσίον άρα πας άνθρωπος πλουτήσας έκ Θεού 

έπλούτησεν 
Τί έστιν ό Μαμωνάς τής άδικίας 
Πόσων μέτρων τών ιδίων χρημάτων οφείλει προσφέρειν τις τώ 

Θεώ 
Που συμφέρει προσφέρειν τά χρήματα έν Εκκλησία, ή εις 

πένητας 
Άρα πάντα τά κακά, όσα ποιοΰσιν ήμΐν τά έθνη κατά κέλευσιν 

Θεοΰ ποιοΰσιν 
Ποιους τόπους κατέσχον οί τρεις υιοί τοΰ Νώε 

Περί Ίερωσύνης τοΰ Χρυσοστόμου 
Περί Ίερωσύνης καί Ιερέων τοΰ άγιου Μελετίου 
Τοΰ Δαμασκηνού περί τών άχράντων μυστηρίων 

Περί Κοινωνίας τοΰ άγιου Μελετίου 
’Εκ ποιας δυνάμεως οί τ’ άναντία φρονοΰντες καί πράττοντες 

πολλάκις προφητεύουσι καί θαυματουργοΰσι 
Πώς νοητέον τό, έλάλησε Σολομών περί τών ξύλων τοΰ κέδρου, 

έως τής ύσώπου τής έν τώ τοίχω. 

Ποια καί πόσα είσί τοΰ Θεσβίτου Ήλιού καί Έλισσαίου τά έν 

πνεύματι ένεργήματα 
Θεοδώρου εις τό ρητόν τής Εξόδου· τό όνομά μου Κύριος ούκ 

έδήλωσεν αύτοΐς 
Τίς ή όφθεΐσα τώ Ναβουχοδονόσορ είκών 
Δαμασκηνού περί παραδείσου αίσθητοΰ καί νοητοΰ 

Περί ηδονών τών έν τώ άνθρώπω 
Περί λύπης καί περί φόβου εις τον αυτόν τόπον 
Περί τοΰ φανταστικού, καί περί αίσθήσεως εις τό αυτό 

Περί τοΰ διανοητικοΰ 
Περί τοΰ μνημονευτικοΰ, καί περί ένδιαθέτου λόγου ψυχής καί 

σώματος 
Περί παθών τών έν τή ψυχή, καί δυνάμεων 
Καί πώς έστη ό διάβολος ένώπιον τοΰ Θεοΰ μετά τών άγγέλοιν 
Πώς ό Θεός έπιτρέψας τώ Βαλαάμ πορευθήναι προς Βαλάκ διά 

τοΰ άγγέλου τούτο κωλύει 

8' 

1 

§1: 
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52 "Ινα τί τδ δίκαιον ου σώζεται των παίδων υπέρ των πατέρων 
κολαζο μενών 

53 Διατί ούκ έκώλυσεν ό Θεδς τον Ίεφθάε θΰσαι την θυγατέρα, ώς 
καί τον Αβραάμ 

53ν Διατι θΰσαι προσεταξεν ό Θεδς τώ Άβρααμ δάμαλιν τριετίζου- 

σαν, καί αίγαν τριετίζουσαν 

54 Γρηγορίου του Θεολόγου, εις τδ ρητόν του αποστόλου τδ λέ- 

γον, όταν δέ υποταγή αύτω τα πάντα, τότε καί αύτδς ό υιός 
υποταγησεται τω υποτάξαντι τά πάντα αύτω 

56 Γρηγορίου Νύσσης είς τδ αύτδ ρητδν 

57 Περί του ένδύματος του άρχιερέως, καί βτι ύψηλοτέρα έστίν ή 
Ίερωσύνη υπέρ την βασιλείαν, καί τί έστιν Ίερωσύνη 

59 Του Χριστού λέγοντος ού τά εισερχόμενα άλλα τά έξερχόμενα 
κοινει τον, άνθρωπον, διατί οί πατέρες ημών ώρισαν ήμάς μη 
έσθίειν κρέας ταΐς άγίαις νηστείας 

60 Τίνες αί έπτά παριστρίδες, ας είδε Ζαχαρίας 
60ν Εύσεβίου τί έστιν ή διαφορά τού νόμου 

61 Γίνες έν τη γραφή έτερα έχοντες ονόματα, ύστερον μετω- 

νομάσθησαν, καί διατί 

61ν νοητέον, δτι έπαινεΐται ό αμαρτωλός έν ταΐς έπιθυμίαις 
της ψυχής αυτού, καί ό αδικών ένευλογεΐται 

62 Πώς νοητέον τό, έάν τις ίδη τδν άδελφδν αύτοΰ άμαρτάνοντα 
αμαρτίαν την μη πρός θάνατον, αιτήσει καί δώσει αύτω ζωήν 
τοΐς άμαρτάνουσι μη πρδς θάνατον 

62ν Πώς νοητέον τό, ους προέγνω, καί προώρισεν καί ον αν θέλη 
σκληρύνει, καί ού τού θέλοντος 

63 Πώς νοητέον τό, εί τίνος τδ έργον κατακαήσεται ζημιο^θήσε- 

ται, αυτός δε σο^θησεται ούτως, ώς διά πυρδς 

63ν Πώς νοητέον τό, καί είρηνοποίησε διά του αίματος αύτοΰ τά τε 
έν ούρανοΐς, καί τά επί τής γης 

65 Πώς^ νοητέον τό, ή γνώσις φυσιεΐ, ή δέ αγάπη οίκοδομεΐ 
65' Διατί ό Απόστολος γυναικί ούκ επιτρέπει διδάσκειν 
69ν Είς τδ πας ό έμβλέψας γυναίκα είς τδ έπιθυμήσαι 

70ν Πώς πότε μέν φησιν ό άπόστολος μή γίνεσθε άφρονες, πότε μή 
φρόνιμοι παρ’έαυτοΐς 

70λ Είς τδ ώσπερ έν τώ Άδάμ πάντες άποθνήσκουσιν, ούτως καί έν 

τώ Χριστώ πάντες ζωοποιηθήσονται. Διατί έν τώ Άδάμ άπο- 
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θνήσκοντες, πατρικήν εύθύνομεν δίκην· έν δέ τώ Χριστώ ζω¬ 

οποιηθείς ό έμδς πατήρ, καί καθαρθείς τής ιδίας πλημμελείας 
ού μετέδωκέ μοι τής καθάρσεως 

71ν Τί δήποτε ούτε πλείονά είσιν, ούτε έλάττονα κατά τδν αριθμόν 

τά τέσσερα ευαγγέλια; 

73 Τί γέγονεν ή περιτμηθεΐσα τού Κυρίου ακροβυστία 
73 Περί τών Γαλιλαίων, ών τδ αίμα εμιξεν ό Πιλάτος μετά τών 

θυσιών 
73 Πώς πάσα βλασφημία άφεθήσεται τοΐς άνθρώποις, ή δέ τού 

άγιου πνεύματος ούκ άφεθήσεται 
73ν Πώς είπών ό Κύριος, ότι έάν εγώ μή άπέλθω ό παράκλητος ούκ 

έρχεται· ήδη τδ πνεύμα δίδωσι τοΐς άποστόλοις 

74 Τις έστιν ό κριτής τής άδικίας 
74ν Πώς νοητέον τό, ό έχων ίμάτιον πωλησάτω αύτό, καί άγορασά- 

τω μάχαιραν 
74ν Πώς ό φιλών τήν ψυχήν αύτοΰ άπολέσει αύτήν 
75 Πώς νοητέον τδ έάν ό οφθαλμός σου ό δεξιός σκανδαλίζει σε 

εξελε αύτόν, ομοίως καί τήν χεΐρα 
79 Πώς νοητέον τδ έάν δύο ήμών συμφωνήσωσιν έπί τής γής καί 

τά έξής 
79ν Τού κυρίου λέγοντος, δσα άν δήσητε έπί τής γής έσται δεδε¬ 

μένα καί έν τοΐς ούρανοΐς. Έάν τις παροργίση άνδρα άγιον καί 
άπολύση νόσον, ή δαίμονα, ή θάνατον, ή άλλην τινα τιμωρίαν είς 
τδν οίκον αύτοΰ, άρα δύναται ό αύτδς άνθρωπος παρακαλέσας 
έτερον άλλον άγιον, καί έκφυγεΐν τήν τιμωρίαν τής άποφάσεως 

τού άγιου άνδρδς ναι, ή ού 
82 Τού Κυρίου λέγοντος, άν τινων άφήτε τάς άμαρτίας άφίενται 

αύτοΐς, άν τινων κρατήτε κεκράτηνται· έάν άμαρτήση άνθρο.)- 

πος είς άνθρωπον, καί μετά τούτο μετανοήση, καί λάβη συγ- 

χώρησιν παρ’ αύτού, άρα έσυγχωρήθη καί ύπδ Θεού 
84ν Πώς νοητέον τδ κατά τδν έγγαστρίμύθον 
89ν Πώς νοητέον τό, πας γραμματεύς μαθητευθείς είς τήν βασι¬ 

λείαν τών ούρανών, ομοιοί έστιν άνθρώπω οικοδεσπότη, όστις 
έκβαίνει έκ τού θησαυρού αύτού καινά καί παλαιά 

95 Πώς νοητέον τό, οτι είσιν εύνοΰχοι, οίτινες εύνούχισαν έαυτούς 

διά τήν βασιλείαν τών ούρανών 
98 Πώς νοητέον, όράτε μή σκανδαλίσητε ενός τών μικρών τούτοι ν 
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98ν Έάν τις σέ άγγαρεύση μίλιον εν, ύπαγε μετ’αύτοΰ δύο 
99 Πώς νοητέον τό, μή μεριμνάτε τή ψυχή ήμών τί φάγητε. τί 

πίητε, ή τί περιβάλησθε 

99 Πώς νοητεον τό, μή κρίνατε ίνα μή κριθήτε 

99ν Τί έστι το τάλαντον, 6περ ό Κύριος Χέδωκεν τώ καλώς έρ- 
γασαμένω ' ^ 

100 Πώς νοητεον τό, εΰξασθε τοΰ μή γενέσθαι τήν φυγήν υμών 
χειμώνος, ή έν σαββάτω 

100 Πώς νοητεον, δύο έσονται έν τώ άγρώ, καί τα έξης 

ί αο !?ώζ 0 λησ^ς άναστάσεωζ είσήλθεν εις τόν παράδεισον 
102 Ειρηναίου Λουγδούνων ότι εις τρεις τάξεις, καί καταστάσεις 

ευρεθήσονται οί σωζόμενοι 

102ν Πώς νοητέον τήν τοΰ Κυρίου τριήμερον ταφήν και άνάστασιν 

104 Συμφωνοϋσιν οί Δ' Εύαγγελισταί περί τής τοΰ Χρίστου «να- 
στάσεως, ή ού 

106 Τίνος τύπον καί εικόνα έχει ή καθολική εκκλησία 

110ν Διάλογος τών αγίων Βασιλείου καί Γρηγορίου 
115ν Περί τής,έπιφανίας του Κυρίου ήμών’Ιησοΰ Χρίστου 
117' Αναστασίου, ότι τις ό αληθής χριστιανός 
119 Πώς δει είναι τόν άληθή χριστιανόν 
122ν Περί προνοίας 

122ν Τί εστι τό βίβλοι ανοίγονται 

123 Εις τό, φοβερόν τό έμπεσεϊν εις χεΐρας Θεού ζ(ώντος) 
123 Περί προνοίας 
123 Περί πλεονεξίας 
123ν Περί έλεημοσύνης 

124 ΙΙερι παραδείσου και τοΰ ανθρώπου 

Τις έστι, φησίν, ή περί τήν έμήν συζυγίαν σοφία τοΰ Θεοΰ 
127 Εξηγησις εις το, έπί τόν ποταμόν Βαβυλώνος 

128 Έγ τις άμαρτήσας μετανοήση, καί πάλιν εις τήν αμαρτίαν 
εμπέση, εί την μετάνοιαν καί τους κόπους έκείνους άποίλεσε, 

μαλιστα ει και μετά τήν αμαρτίαν άπέθανεν 

130ν Εαν τις παυσηται τής αμαρτίας, αρκεί τούτο αύτώ προς με¬ 
τάνοιαν, ή ού 

131ν Εαν τις έστι γέρων άδύνατος καί όλιγόψυχος, καί ού δύναται μο- 

νάσαι, ή τα των μοναχών (;) ποιήσαι, πώς δύναται ούτος μετα- 
νοήσαι, καί σωθήναι 
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135 Διατί έν τή όγδοη λατρείας καί θυσίας προσφέρειν έκώλυσεν 
Ι35ν Καλόν έστιν άρα τό έξομολογείσθαι τά αμαρτήματα πνευματι- 

κοΐς πατράσιν, ή ού 
Τίνες είσίν οί αληθινοί προσκυνηταί οί έν πνεύματι καί αλήθεια 

προσκυνοΰντες 
144 Τίνος ένεκεν ό Καιν καί ό Λάμεχ φόνον δράσαντες ούχ ομοίως 

έκολάσθησαν 
|46 Καλόν άρα κοινωνεΐν συνεχώς, ή έκ διαλείμματος 
Ι48ν Έκ πόσο>ν αιτιών οί ένυπνιασμοί καί μολυσμοί έν τώ άνθρώπω 
156 Πόσοι τρόποι έγκαταλείψεως είσιν, είτε εις θλίψεις, είτε εις 

άσθενείας, ή καί εις αμαρτίαν, καί πώς γνώσομεν τήν έκ Θεοΰ 

παιδείαν, ή τόν έκ τοΰ διαβόλου πειρασμόν 
164ν Άρα πάντες οί κρημνιζόμενοι, οί καταχωννύμενοι, οί καταπον- 

τιζόμενοι κατά θείαν απειλήν καί πρόσταξιν πάσχουσιν, ή κτλ. 

168 Έάν τις γυναίκα έχων καί πλούτου, καί βιωτικών πραγμάτων 
φροντίζων, πώς δύναται ούτος εύαρεστήσαι τώ Θεω, καί φυ- 

λάξαι τάς έντολάς 
172 Τοΰ αποστόλου λέγοντος, ότι αί έξουσίαι τοΰ κόσμου υπό Θεοΰ 

γεγόνασι, καί τεταγμέναι είσιν· άρα λοιπόν πας αρχών, καί 
βασιλεύς, καί άρχιερεύς υπό Θεοΰ προχειρίζεται, ή ού 

174 Διατί ού προγινό)σκουσιν οί άνθρο^ποι τήν ημέραν τής τελευτής 
αύτών, καί εί άρα τελευτώντες αισθάνονται τι τών μελλόντων 

αύτούς διαδέχεσθαι άγαθόΐν, ή κακών 
175 Ποια άρα αμαρτήματα συγχωροΰνται διά λειτουργιών μετά 

θάνατον, είτε καί δι’ εύχών, καί έλεημοσυνών γινομένων υπέρ 

τών κοιμηθέντο^ν 
176 Αισθητός έστιν ό παράδεισος, ή νοητός, φθαρτός ή άφθαρτος 

178 Τί έστι τό κατ’εικόνα καί όμοίωσιν 
179 Πώς νοητέον τό έγώ σκληρυνώ τήν καρδίαν Φαραώ 
180 Τίνος ένεκεν καταράται ό Ίώβ τήν ήμέραν τής γεννήσεως 

αύτοΰ 
182 Διατί τό δίκαιον ού σώζεται τών παίδων υπέρ τών πατέρων 

κολαζομένων 
182ν Πώς νοητέον τό ούκ εύδόκησε Κύριος ύμιν καρδίας είδέναι, 

οφθαλμούς βλέπειν, καί ώτα άκούειν έως τής ημέρας ταύτης 
183 Τί δήποτε διά μικράν πλημμέλειαν πόρρωθεν ό Μο^υσής ίδεΐν 

προσετάχθη τήν γήν τής έπαγγελίας 
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184 Τδ ξύλον της ζωής, καί τδ ξύλον του είδέναι γνωστόν καλού 
και πονηρού, νοητδν χρή λέγειν ή αισθητόν 

184ν Τίνος ένεκεν προσέταξεν δ Θεδς άριθμηθήναι του λαού τα 
πρωτότοκα 

185Λ Περί της Ιερατικής στολής και περί θυσιών 
186 Περ'ι των προσφερομένων εις τον ναδν 
186 Περ'ι του Μάννα 
188 Περί των άγιων μυστηρίων 

188ν Πώς χρή είναι τδν ιερέα· Βασιλείου 
190ν Περ'ι άναστάσεως σωμάτων στίχοι 
191 Περ'ι Ναυκράτου του λεγομένου χοίνου έτεροι στίχοι 
191ν Ισιδώρου περ'ι κρίσεως ψυχών 

192 Πώς νοητέον τδ ούκ έγίνωσκεν αύτήν, έως ου έτεκεν τδν υίδν 
αυτής τδν πρωτότοκον 

193 Πώς νοητέον· του δέ Ιησού Χρίστου ή γέννησις ούτως ήν 
194 Περ'ι του αγίου πνεύματος κατά λατίνων 

194 Περ'ι του Κλεώπα, ώς είναι αύτοΰ την θυγατέρα αδελφή τής 
ύπεραγίας Θεοτόκου εκ δύο μερών 

194ν Περ'ι τής μορφής και του είδους του Κυρίου ήμών Ίησου Χρι¬ 

στού 

195 Έπιφανίου περί τών άζύμων τού νομικού πάσχα, καί περί μυ¬ 

στικού δείπνου τού Κυρίου 

197ν Στίχοι δεκαπεντασύλλαβοι περί θανάτου 

198 Κεφάλαια εκ διαφόρων βιβλίων περί μνήμης, θανάτου, κρίσεως 
καί άνταποδόσεως 

213 Πού άρα είσίν αί προλαβούσαι τών άνθρώπων ψυχαί 
213 Εί άπέλαβον οί δίκαιοι τα αγαθά, καί οί αμαρτωλοί τήν κό- 

λασιν 

214ν Πώς τινες έν τοΐς θανατικοϊς άποθνήσκοντες, καί θεωρούντες 
τινάς οπτασίας, μετά δευτέραν ή τρίτην ώραν άνίστανται τινά 
διηγούμενοι 

215ν Πού αί ψυχαί μετά τήν αποδημίαν τού σώματος απέρχονται 
215ν Τίνες πρώτοι έν τή άναστάσει έγερθήσονται 

216 Περί τίνων φησίν ό άπόστολος έκάστου τδ έργον όποιον έστι τδ 
πΰρ δοκιμάσει 

216ν Τίς ό μετασχηματισμός τού σιόματος τής ταπεινώσεως 
216ν Καί εί ταΰτα ούκ έσται έν τώ μέλλοντι, οΐον βρώσις καί πόσις, 
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καί γάμος, τίς χρεία όδόντων, καί γαστρός, καί τών γεννητικών 

μορίων του σώματος 
217 Εί έν τή άναστάσει όλα τά μέρη συνίστανται 
2ΐ7ν Εί βλέπει τις δι’ άποκαλύψεως καί φωτός θεϊκού τήν ψυχήν 

217νΈχει μορφήν ή ψυχή , _ , 
οί 7ν Πώς ανώτεροι γίνονται οί χριστιανοί του πρώτου Αόαμ 
2ΐ9ν Εί ών έν πολέμω άνθρωπος, καί έχων τά δυο πρόσωπα εν ψυχή 

αυτού τής αμαρτίας καί τής χάριτος μεταστή έκ του κοσμου 

τούτου προχωρεί κατεχόμένος εις τά δυω μέρη 
230 ’Εκ τού Διαλόγου του αγίου Γρηγορίου πάπα Ρώμης γνωναι 

ήθελον εάν νύν πρδ τής άναλύσεως τών σωμάτων έν τώ ούρανώ 

προσδεχθήναι δύνανται αί ψυχαί τών δικαίων ^ 

230ν Έάν νύν έν τώ ούρανώ είσιν αί ψυχαί τών δικαίων τί έστιν, οπερ 
έν τή ημέρα * έκείνη τής κρίσεως υπέρ τής δικαιοσύνης αύτών 

μέλλουσιν άπολαβεΐν 
231 Ποίω τρόπω πολλοί τελευτώντες πολλά προλέγουσι 
233 Του*Χρυσοστόμου έκ τής πρδς Κυριάκόν έπιστολής οτι γνω- 

ρίσουσιν άλλήλους έν τή κρίσει οί δίκαιοι καί οί αμαρτωλοί ^ 

(Ή σημείωση με τδ όνομα τού επισκόπου Κωνσταντίνου στο αρχικως 
άγραφο φ. 233ν. Τδ φύλλο αύτδ παρέμεινε άγραφο διότι είχε 

περάσει σ’ «6τί> ή μελάνη άπί> τί> φ. 233··. Δέν λείπει κείμενο 

άπδ τδ φ. 233Γ στδ 234Γ] μ 
[Τδ φ. 235ν άγραφο, χωρίς νά λείπει κείμενο μεταξύ των φφ. 234 

καί 235Γ] ν „ 
236 Συμεών τού νέου θεολόγου περί τής καθόλου ευσεβειας, και οτι 

χρείαν ό θεός τίνος ούκ έχει ούτε αγγέλων, ούτε άνθρώπων 

[φ. 242, εύχή κατά τής ανομβρίας εις Κύπρον] 

239 Περί πίστεως 
242ν Έκ τών διατάξεων τού αποστόλου Πέτρου 

243ν Τά σημεία τών ιβ' μηνών 
245 Εις τό, Αινείτε αυτόν κ.τλ. , , ν 
267-268 Ερμηνεία εις Γρηγορίου τού Θεολόγου λόγον εις τα Φώτα 

[άπδ άλλο χρφ δύο φφ.] ^ , / 
269-274ν Αποφθέγματα Πατέρο^ν καί αρχαίων Ελλήνων 

274 [Κτητορικδ καί ένθύμηση] 

Στδ έσο)φύλλο τής σταχώσεως καί στδ φ. 6 με κόκκινο μολυβί 
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άρώ. //, χαΐ άποκάτω μέ μολύβι ΠΧ (=Πολύκαρπος Χαδούλιας πο[- 
λαιος ηγούμενος) 

Στο φ. 6ν μέ_νεώτερο χέρι, τοϋ 18™ αί„ |χει Βφλ(ον 

χρηοιμωτατον, ονΛΛογή διαφόρων καί πολλών αξιόλογων ώς ίκ τοϋ 
πινακος φαίνεται. ’ 

φ. 7ν αραβική σημείωση 

, , φ·, 202'’: + ^οόνωμα τοϋ χν χς ίαταυρώθη χς έτάφη γς 
ανεστη ος ανος εγεννήθη καί ός έδοξάσθη δ Θς καί ό διάβολος ίπα- 

τηθη και ή δούλη τοϋ θοϋ Ο ΑΝ έλευθερωθήναι εκ τής άσθενείας καί 
νοσον αυτής, σθόμεν καλώς στώμεν μετά φόβου αμήν κε έλέησον καί 
οιαφηλατε την δούλη σου άπδ παντός κακον+ 

, φ' 2°?ν; Τετράπλευρο σχέδιο ώς μετάλλιο, όπου σχηματίζουν 
μικρά τετράγωνά μαύρες κάθετες καί οριζόντιες γραμμές καί μέσα 

σια τετράγωνά αναγράφεται μέ κόκκινα γράμματα ή εϋχή κε ιν γε 
υιε τον θεόν ελε. Στις τέσσερις κεραίες τοϋ τετράπλευρου, αναγρά¬ 

φονται με κόκκινα γράμματα τά: Ν(άνω), Β(άριστερά), ΤΡ(δεξιά) 

Γ 385-386) σημαίν“ ^ Νΐκ°λα°ς Βου<ΙτΡ71νό«; (παραπάνω, 

, ψ· 209ν. στίχοι δεκαπεντασύλλαβοι πολιτικοί περί θανάτου, ίηο 
+Βλεπε ψυχή μου θλιβερή τή ώρας τοϋ θανάτου. Έν συνεχεία τά 
ονόματα των υιών Ιακώβ. Ποιοι πατέρες έλαβον τά έπτά χαρίσματα 
του Αόαμ. ν 1 η 

, φ· αΤΡα9° άρχικώς, διότι ή μελάνη του φ. 245Γ είχε πε- 

ρασει^σ’αύτό, καί τό,κείμενο άπό τό φ. 245^ πάει κανονικά στο φ. 

Λ46, εχει γραφή με χέρι σύγχρονο του χειρογράφου, όπως δλα τά ση¬ 

μειώματα (βλ. σ. 405): έπιστο[σητόβρωτο] τό πανειερωτάτω και θεο- 

τιμοιτω επισκόπω άμαθούντον προέδρω πόλεος νεμέσον και κουρέαν 
κυρ κονσταντινο: + 

(καί άπό κάτω) 

τα έζ μυστήρια βι εζ αμαρτίες 

φ. 247ν λευκό, λόγω τής ίδιας αιτίας όπως στο φ. 245ν 

φ. 255: +καί υπέρ τού είσακούσαι κς δ Θς τής ήμε/ταίρας ημών 

εησαιως και εξαποστελαι δ/μβρους ειρηνικούς και καρποφόρους επί 
π σαν την γην της περιωνύμου νήσον κύ/προν και ενφράναι αυτήν 
ηερι της ημών/ βρόσεως έτη δέ και πόσεως καί μή ωργισθής /τών 

ανομιών και αδικιών έτι δέ και αμαρτιών/ήμών ά2ά ώς εύσπλαχνος 
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και μακρόθυμος/ άνεξίκακος και φιλάνος, είσακουσον ημών/ τών 
δεόμενων σον: + 

φ. 256ν: Τα σημεία τών ιβ' μηνών τοϋ ενιαυτόν όλλου/ τών 
κακών ημερών ας έφανέρωσεν δ Θεός Σε/δράχ τώ ΙερεΙ και κατάδηλλα 
έποίησεν τοϊς /υίοις Ίήλ περί τών ιβ' μηνών, έν αϊς είσιν βλα/βεραι 
και επικίνδυνο ι: + 

δ μην σεπτέμβριος εις τάς ς καί εις τάς δ'. δκτόβριος εις τάς 

ς καί εις τας ια'· νοέμβριος εις τας α [έχει σβηστή τό προηγούμενο 
καί έχει άπό πάνω γραφή α'] καί εις ιε' δεκεύριος εις τας γ' καί εις 
τας κ&' δ Ιανουάριος εις τάς δ' καί εις τάς κγ' φενρονάριος εις τάς ς 
καί εις τάς κς· μάρτιος εις τάς ε καί κβ' άπρίλιος εις τάς γ' καί εις 
τάς ι μάοιος εις ε'καί κγ'- ο Ιούνιος εις τάς γ' καί ιθ'· ο Ιούλιος εις 
τάς ς καί τάς ιη· ανγονστος εις τάς δ’ καί κ · έν ταντες οιμέραις δ 
εις ασθένειαν πεσών ονκ άνίστατασ δ γάμον ποιών ον χαίρεται■ το 
γεννηθέν παιδίον ού ζήσεταΐ' δ πραγματευόμενος ή οϊκον ή δοϋλον 
ή άλλον τήπωτας ον δεν κερδένεΐ' δ εις πόλεμον υπάγει, ούδέν στρέ¬ 

φετε· δ εις κρίσην νπάγων, μετά έσγυνής καί ύβρεως στρέφεται* ό 
δένδρα φντεύων ή άμπελ^ώνας· ή κύπους, ονκαιποτνχάνεΐ’ ό εις θά¬ 

λασσαν πλέον, ού κατενοδοϋται έν ταϋταις ταίς ήμέραις παν τό πραγ- 

ματευόμενον άνευλόγητον έστίν:+ 

φ. 288: ετούτον το βεϊ βηβλοίων ένι δικών μου έμον [νήκολάων 
βονστρηνοϋ τον έπη καί καλόνμένον []αξι τοϋ εχ τής ρόδου ■ αμήν 
αμήν αθάνατε Χέ ζοώδοτα 

Είμέραν ααβάτω ώρ(α) γ τής είμέρας άπε την θέρμην/ την ει- 

χεν ο υιός μου δ κονσταντΐνος κατούμενος/ έν τη κληνι έγένετόν τον 
οσπερ τιναξάμενος καί έπάρας/ τους οφθαλμούς τον καί τά πήα έξέ- 

ρασεν φλέματα/ καί παλ κύτρινα καί έτήρα οντος βνθησμένον/ ως 
βρέφος εις ώρα Πέμπτη έτη λατίνον ένχρο/νηας τον Χρίστου έμι[]ήω 
εις τάς λ:+ 

Κατάστρωση τετραδίων (κατά την κάτω άρίθμηση): 

ένα φύλλο, έσουφυλλο άρχής 
πέντε φύλλα, νεώτερα, μέ τά περιεχόμενα τού χειρογράφου 

(άπό τό φ. 13 κέξ). Λείπει ένα φύλλο, πριν άπό τό πρώτο, 

ένα φύλλο, άγραφο (άρ. 6) 

τετράδιο, φφ. 7-12, μάλλον λείπουν δύο φφ. μετά τό φ. 12 

[α'] τετράδιο, φφ. 13-19, ό άριθμός 18 έχει δοθή δύο φορές. 
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Άπδ το φ. 13 αρχίζει το κυρίως κείμενο. 

[β'] τετράδιο, φφ. 20-27 

[γ] τετράδιο, φφ. 28-35 

[δ'] τετράδιο, φφ. 36-43 

ε', δωδεκάφυλλο, φφ. 44-55. Στο κάτω μέρος του φ. 44 φαί¬ 

νεται τδ ανω μέρος της άρίθμησης του τετραδίου, ε', και στδ 55ν 
ολόκληρη, ε': 

[ς'] τετράδιο, φφ. 56-63 

[ζ'] τετράδιο, φφ. 64-71 

η τετράδιο, φφ. 72-79, στδ φ. 72 φαίνεται τδ η', με κόκκινο 
μελάνι θ , τετράδιο, φφ. 80-87, φαίνεται τδ άνω μέρος του θ' στα φφ. 
80 και 87ν, μέ κόκκινο μελάνι 

ι, τετράδιο, φφ. 88-95, φαίνεται τδ ϊ στα φφ. 88 καί 95ν, μέ 
κόκκινο μελάνι 

ίοή’ δέκα φύλλα, φφ. 96-105, φαίνεται τδ ια' στα φφ. 96 καί 
105ν, μέ μαύρο μελάνι 

ιβ', δέκα φύλλα, φφ. 106-115, φαίνεται ή αρίθμηση ιβ' στα φφ. 
106 καί 115ν, μέ μαύρο μελάνι 99 

ιγ', τετράδιο, φφ. 116-123, φαίνεται ή άρίθμηση ιγ' στα φφ. 

116 καί 123ν, μέ μαύρο μελάνι " 

ιδ', τετράδιο, φφ. 124-131, φαίνεται ή άρίθμηση ιδ' στδ φ 124 
(όχι στδ 131ν), μέ μαύρο μελάνι 

ιε, τετράδιο, φφ. 132-139, φαίνεται ή άρίθμηση στδ φ. 132 
(όχι στδ φ. 139ν), μέ μαύρο μελάνι 

ις , τετράδιο, φφ. 140-177, φαίνεται στδ ις' στδ φ. 140 (όχι στδ 
φ. 147), μέ μαύρο μελάνι 

ιζ, τετράδιο, φφ. 148-155, φαίνεται τδ ιζ' στα φ. 148 καί 155 

[ιη'], τετράδιο, φφ. 156-162, τδ φ. 159 6ίδ 
[ιθ'], τετράδιο, φφ. 163-170 

Μ, τετράδιο, φφ. 171-178 

κα, τετράδιο, φφ. 179-186, φαίνεται τδ κα' στδ φ. 179 
[κβ'], τετράδιο, φφ. 187-194 

[κγ'], τετράδιο, φφ. 195-202 

^[κδ'], έπτά φύλλα, μόνο του τδ φ. 203, καί άλλα έξι φφ. 204-209 

δίω ^ συνε*εΐ* ε*0υμε νεο ΧεΦόγραφο, μέ νέα άρίθμηση τετρα- 

[α'], τετράδιο, φφ. 210-217 
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[β'], τετράδιο, φφ. 218-225 

[γ'], τετράδιο, φφ. 225-233 

[δ'], τετράδιο, φφ. 234-241 

ε', τετράδιο, φφ. 242-249, φαίνεται τδ ε' στδ φ. 242 

[ς'], έξι φύλλα, φφ. 250-255 

[ζ'], τετράδιο, φφ. 256-263 

[η'], τετράδιο, φφ. 264-271 

[θ'], δέκα φύλλα, φφ. 272-281 

[ι'], τετράδιο, φφ. 281-288 (ό άρ. 281 έχει δοθή δύο φορές) 

φφ. 289-294, νεώτερα φφ. μέ τα περιεχόμενα 

Ένα δεύτερο χέρι γραφέως εμφανίζεται στα φφ. 72-95, ήτοι τε¬ 

τράδια η', θ', καί ι', γι’ αύτδ καί ή άρίθμηση μόνον αυτών των 
τετραδίων μέ κόκκινο μελάνι. Τδ κείμενο συνεχίζεται κανονικά. Τρίτος 
γραφέας, φφ. 206-209ν καί 257-281ν, όπου ή γραφή είναι πιδ σε- 

συρμένη δεξιοκλινής καί τα περιθώρια (ώες) πιδ στενά. Τέταρτο χέρι 
στα φφ. 281-282. Τδ χέρι τού πρώτου γραφέα εμφανίζεται στα επό¬ 

μενα καί τελευταία φύλλα. 

Στδ δεξί περιθώριο τού φ. 14 υπάρχουν πέντε παραπομπές στη 
Βίβλο στα λατινικά. 

Για συγκράτηση των σητόβρωτων φύλλων άλλα καί τής βι¬ 

βλιοδεσίας τους έχουν χρησιμοποιηθή τεμάχια περγαμηνοΰ λατινικού 
χειρογράφου, όπως μεταξύ των φφ. 25-26, 29-30, 49-50, 54-55, 

190-191, 192-193, 196-197 κ.ά. Ό κώδικας είναι πολύ σητόβρω- 

τος, γι’ αύτδ έχουν έπικολληθή καί τεμάχια χάρτου, τα όποια έχουν 
καταστή επίσης σητόβρωτα. Ή χρήση τού κώδικα καί τδ σητόβρωτο 
έχουν φθείρει κατά πολύ τή στάχωση, ιδίως στδ τέλος, όπου έχει 
σχεδόν άποκολληθή. 

Διακοσμημένη δερματόδετη βιβλιοδεσία άνακαινισμένου χειρο¬ 

γράφου κουδικα, μέ δέρμα σκούρου καστανού χρώματος. 

Ό κώδικας είναι ραμμένος σέ τρία νεύρα που διακρίνονται έμ- 

φανώς στη ράχη κάτω άπδ τδ δέρμα καί τδ ύφασμα που είναι έπι- 

κολλημένο καί προεκτείνεται στις δύο πινακίδες, οί όποιες είναι κατα¬ 

σκευασμένες άπδ χαρτόνι. Τα κεφαλάρια έχουν ράφτη στδ βιβλίο 
μετά την επικόλληση τού υφάσματος καί προεκτείνονται στις πι¬ 

νακίδες. Τά έσώφυλλα άποτελοΰνται άπδ χαρτί που προέρχεται άπδ 
τά μεταγενέστερης εποχής τεύχη που προστέθηκαν μπρδς καί πίσω, 
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σέ διαφορετικές φάσεις κατά τις έπανασταχώσεις του άρχικοΰ κώ- 

δικα.^ Στην τελευταία φάση, τά φύλλα του κώδικα συντηρήθηκαν, 

ειδικά στο σημείο ένωσης των εξωτερικών φύλλων των τευχών μέ 

τ~θ Ράχη, μέ περγαμηνά σπαράγματα λατινικού πολυτελούς χειρογρά¬ 

φου. Διακρίνονται πολλές παλαιότερες επεμβάσεις και συμπληρώ¬ 
σεις άπδ χαρτί. 

Η διακοσμηση καλύπτει τις δύο πινακίδες και τη ράχη. Ή 
αποτύπωση όλων των σχεδίων άπδ τά όποια άποτελεΐται έχει έπι- 

τευχθή μέ έγκαυστη τεχνική. Ό διάκοσμος τής έμπρόσθιας πινακί¬ 

δας (βλ. σ. 404) έπαναλαμβάνεται καί στην οπίσθια. Στη ράχη, τά εξ¬ 

ογκώματα τονίζονται άπδ τρεις γραμμές πάνω καί τρεις κάτω, καί 
ανάμεσα τους βρίσκεται έκτυπωμένο άνθινο σχέδιο που χρησιμοποι¬ 

είται και στις γωνίες τών πλαισίων τής κύριας διακόσμησης, στις πι¬ 

νακίδες. Τά καλύμματα διατρέχει περιμετρικά φυτικδς διάκοσμος, εκ¬ 

τυπωμένος μέ ρουλέτα (τροχό μέ επαναλαμβανόμενο σχέδιο) πλαισιω¬ 

μένος άπδ τρεις γραμμές έσωτερικά καί τρεις εξωτερικά. Στο εσω¬ 

τερικό των ορθών γωνιών τού εσωτερικού πλαισίου που δημιουργεΐ- 

ται, είναι εκτυπωμένο ισοσκελές άνθινο κόσμημα. Τδ κέντρο τού πλαι¬ 

σίου καλύπτεται άπδ μεγάλο σχέδιο μέ άπολήξεις, χαρακτηριστικό 
τού 16ου αίιάνα. Στίς τέσσερις κεραίες του πού σχηματίζουν σταυρό, 

είναι έκτυπωμένο φυτικό κόσμημα δυτικού τύπου. Ή παράσταση τού 
κεντρικού κοσμήματος, χωρίζεται οριζόντια σέ δύο θέματα. Στδ άνω 
διάζωμα είναι τοποθετημένος ένας άετδς πού σπαράζει ένα δράκο πα¬ 

τώντας πάνω^του.^ Στδ κάτα> διάζωμα άπεικονίζεται σχηματοποιη¬ 

μένη πόλη. I δ σχέδιο μάλλον είναι έραλδικής προέλευσης. 

φ. 209ν [στίχοι δεκαπεντασύλλαβοι καταλογάδην] 

+Βλεπε ψυχή μου θλιβερή τή ώρας τον θανάτου 
ψυχή και σώμα έμάχονντα διά τον έκεϊθεν κόσμον 
ψνχμ τώ σώμα ελεγεν μετά 7ΐολλών δακρύων: 

σώμα τι καθεσαι αμέριμνον και ου μελετάς την κρίσιν 
και τι ου παρετοιμαζαι ότι άποθάνειν θέλεις; 
τους νοερούς σου οφθαλμούς έσκότισας ραθύμως, 

την γλώτταν έβορβόρωσας, τά χείλη και το στόμα- 

λοιπόν ψυχή άπόστρεψον τη ώρα του θανάτου, 

κλαϋσον και θρήνησον λοιπόν μ'ε φόβον και με τρόμον 
εκεϊ τό δικαστήριον, εκεί και φόβος μέγας. 
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εκεί έστιν και 6 κριτής και ποιητής τών όλιον, 

κλαϋσον ονν μετανόησαν προς τον θεόν τιον όλιυν, 

τον ενσπλαγγον και δίκαιον και μόνον ευεργέτην 
και ποιητήν κα'ι πλαστουργόν και κτίστην και δεσπότην 
και μόνον άνεξίκακον και λυτρωτήν τοϋ κόσμον 
λοιπόν ψυχή έπέστρεψον τή ώρα τον θανάτου, 

κλαϋσον και μετανόησαν προς τον κριτήν τών όλων 
και δός κανόνας δάκρνον και λάβε σωτηρίας:- 

7α ονόματα τών υιών Ιακώβ: ρονβήμ, συμεών, λενί, ιούδας, 

ίσάχαρ, ζαβον?<.ών και βενιαμίν, δαυ'ιδ και νεφθαλείμ, γάδ και άσήρ 

και Ιωσήφ+ 

Τά έζ χαρίσματα τον άδάμ: +6 σαμψών την ανδρείαν δ Ιω¬ 

σήφ τήν ενμορφίαν + ό δαβήθ τήν πραότηταν + ό σολομών τήν σο¬ 

φίαν + άβεσαλώμ τήν τρίγα+ άβραάμ τήν φιλοξενίαν -τ ό Ιώβ τήν δι¬ 

καιοσύνην 

φ. 201ν: + Περί άναστάσεως σωμάτων: στίχοι:- 

Ως γάρ τις οίκον δημιονργήσαι θέ?.ων 
και σφήνα πήξας σφαιροσννθέτον στέγης 
οΐδεν μόνος τό σφίγμα και λύει μόνος, 

όντως 6 τήν ένσαρκον ουσίαν κτίσας, 

όταν δέοι τον οίκον έλθεϊν εις λύσιν, 
ον φ?.έγμα κινεί και χολήν προς τήν λύσιν 

ώς ένδεής ών νλικοϋ παρεργάτον 
άλλ' έκβαλών τον σφήνα τον ψνχοκράτην 
ώς οΐδεν, ώς έσφιγξε, και λύει μόνος. 

"Οταν δε τήν σύμπηξιν άρμόσαι Βέλη, 

κτίσαι γάρ ανθις βούλεται τήν οικίαν 
πτιοσιν παθονσαν εξ άδηλοί πνενμάιτων 
εί και χολήν και πνεύμα πάλιν βάλοι, 

άσβεστον ώσπερ συμβιβάζω ν όστράκω, 

χνλο'ι γάρ είσι και μέρη τοϋ σοήιατος 

τον σφήνα πήξας (άστε λνσαι μηκέτι 
άφθαρτον ημών εξεγείρει τήν φύσιν 

Γεώργιος Πισίδης, Σχόλια εις τήν «Έξαήμεοον», Ρ(» 92, στήλες 
1542-1543, στίχοι 1424-1440. 
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"Ετεροι στίχοι 

Καί καν τις ώμόσαρκον άνθρώπον κρέας 
ιχθύς σπαράξη και τον ίχθύν αγρότης 
και τούτον άρκτος και τό Θηρών κύνες, 

γόπες δέ τούτους, τους δε γόπας οί τάφοι, 

και πάσαν απλώς άνθνποδράμοι φύσιν, 
εις αλλοφύλους άντικλώμενος ρύσεις, 

όμως έσω πέφνκε των ώρισμενών, 

φ. 202 τη χειρϊ τον κτίσαντος εσφραγισμένος:- 

Ό.π., στήλες 1544-1545, στίχοι 1454-1461 

Περί νανκρατου τον λεγομένου χοίνου: έτεροι στίχοι:- 

Και τις τον ιχθνν τον βραχνν τον νανκράτην 
ποιεί τρεχουσών όλκάδων αντιστάτην 
και πλωτόν ενόλισθον άνταίρει στόλω 
και ταις πνεονσαις άντιτάττεται βίαις 
πτέρνξ γάρ αυτόν προς τα τον στέρνου μέσα 
κύκλοι περιπτύξασα κυμβάλου δίκην 
ην ταις θεούσαις άντερείδο)ν όλκάσιν 
ιστά το πνεύμα και τό ρεύμα καν τρέχη 
και κυρτόν άφρόν άντεπικλά τώ σάλω 
έως μαχαίραις ή ξ?]ροϊς τεθηγμένοις 
τέμη τον ιχθνν τεχνικός βυθοδρόμος 
άλσι τέ τούτον έμβαλών έξημάσοι 

και γίνεται κλεις μητρικών σπαραγμάτων 
ότε σφαδάζει και προπηδήσαι θέ?ωι 
και τοϊς όλίσθοις έκραγήναι τό βρέφος+ 

'Ό.π., στήλες 1511-1512, στίχοι 1009-1023 

ΦΩΤΙΟΣ ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ 
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ι^κιηιίπΗίιι 

φφ. 8, 12 πέταλο, πολν όμοιον μέ V. Μοδϊη - 8. Τκι1]ίό 
άρ. 3804 του έτους 1325-7. 
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αταύτιστα 
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Ρΐ&εοη-Ηοίε = φιαλίδιο-φιάλη πρβλ. ΒπςιιεΙ 6237, έτος 1330 

(Βλ. καί τδ έπόμενο) 

φφ. 39, 40 φιάλη όμοιο V. Μοδΐη - 3. ΊΥαΙμό 
άρ. 3937 τοϋ έτους 1325-7. 
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φφ. 49-50 καμπάνα, πο?Λ δμοιο V. Μοδίη - δ. Τγ^ϊο, Κΐί^ χ„1( 

, β1,Χΐνβ ,58·* Ζά^ 1957, άρ. 2843 του έτους 1347. 
ϋτασης, πολύ ομοιο όπως στα χειρόγραφα άρ. Ό. %τ. 178 του έτους 1347-4* 

καί ϋ. £Γ. 370 του έτους 1347-48 

απο την συλλογή χρφ. του κέντρου Ιν&η Οιι]οβν τής Σόφιας 
ΒΗφίβΐ, 3936-3937, έτη 1347-1348. 

φφ. 66, 69, τρία κεράσια, πολύ δμοιον, V. Μοδίη - δ. Τπιΐηό 
άρ. 4149 του έτους 1323. ΒηφίεΙ: 7415, έτος 1316 
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φφ. 107, 117, πέταλο, πολύ δμοιον, V. Μοδίη - 8. Τκιΐμό 
άρ. 3965 του έτους 1326 καί ίδιον V. Μοδίη - δ. ΤΓ3ΐ)ίό 
άρ. 3896 του έτους 1323. Βπφίβί, 6212, έτους 1318. 

φφ. 157, 161, πέταλο, πολύ δμοιον, V. Μοδίη - 8. ΊΥβΙμό 
άρ. 3805 του έτους 1332. 
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οικόσημο χωρισμένο σέ τέσσερα μέρη, ίδιον V. Μοδΐη - 5. ΤγηΙπο 
άρ. 524 του έτους 1324-7, καί ίδιον όπως στο χειρ. ϋ. £Γ. 179 

του έτους 1326 τής συλλογής του κέντρου I. ϋυ,οεν. Βι^ιιοΙ 890, έτους 1325. 

_ φφ- 209, 204. σπαθί, δμοιον V. Μοδΐη - 8. Τκίμό 
άρ. 3360 του έτους 1326. Βπφίβΐ 5146-5153, έτη 1324-1381 
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δύο κύκλοι μέ σταυρό έπάνω, πολύ δμοιον μέ V. Μοδίη - 8. Ττ&Ιμό 
άρ. 2018 τού έτους 1325(1326). Βΐ'ϊςυβΙ 3166, έτους 1341. 

(ελλιπές λόγω φθοράς) 

ίσως ογοϊχ 3 (ίειιχ ΐΓβνβΓδβδ = σταυρός μέ δύο οριζοντίους. 

Πρβλ. Βπηαεί; 5747-5748 έτος 1326 
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Το σημείωμα του φ. 245ν 



Φωτίου Άρ. Δημητρακοπούλου 

ΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ 
ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΒΕΚΤ ΟΌΚΖΟΝ: 

ΒΤ ΑάάίύοηαΙ 39618 (μέ 6 πίνακες) 

«ΤΗο ςαβδίίοη... ΐδ ινΙιβίΗβΓ ΐΐιο νντΐΙϊη§5 οΓ Οιιτζοη οίΐβΓ 3ηγί1ηη§ 

ίΐιοΓο ΐίΐίΐη βίβ^ηηΐ ΟπΙ (ΙοίβΠβί] όοοιπηοηΐηΐϊοη οη ΐΗε ρΐΐώμΐπ^ ο£ ΐίιε 

ΐΓβ38ΐΐΓ6§ οΓ Οηΐιοάοχ ηιοηβδίβηβδ ίη ΐΐιβ ηίη&ββηΐΗ οοπίατν, ιιικΙογ- 

ΙδΙςοη οη ΐΐιο ρρείβχΐ οί δ3νίη§ ΐΐκφ' Ιΐ’βηδίίΓΟδ £ογ ά ιιιογο βηΐΐ^ΐιΐοηοίΐ 

Ηΐκΐίοηοο).1 

Πρόλογος. 

Ί 6 τελευταίο λαμπρό δίτομο έργο του άειμνήστου Καθηγητή 
Δημητριου Ζ. Σοφιανού, Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα των Μο¬ 

νών των Μετεώρων,2 αποτελεί επιστέγασμα επιπόνων έργασιών σα¬ 

ράντα πέντε χρόνων. Είχαν ήδη προηγηθεΐ οι Κατάλογοι των μονών 
Αγιου Στέφανου3 και Αγίας Τριάδος,4 καθώς και εκείνος τής μονής 
Δουσίκου,5 ενώ τό έργο του για τά έγγραφα των μονών τών Με- 

1. Β. Οογιϊ):ηΦ, “Λ Οαιϋβιηαη’δ Βοοίν”: αΙΙίΐιιάβδ οί' ΒοΒει-Ι Ουτζοη, έν: 

ΤΙιγόιι^Η ΐΗβ Εοοίαπμ 01;ΐδδ: Βνζίΐηΐΐιπιι Τ1ιτοιι§Η Βπΐίδΐι Εχβδ, βθδ Κ. Οοπτιαοΐί 
3ιμ1 Ε. ΙοίίΥβνδ, ΛΙόοΓδΙιοΙ, 2000, σ. 151. 

2. Δ. Ζ. Σοφιανός και Γ. Γαλάβαρης, Τά εικονογραφημένα χειρό¬ 

γραφα τών Μονών τών Μετεώρων, τόμοι Α'-Β', (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον 
Έρεύνης του Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), Αθήνα, 2007. 

3. Τα Χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ, Γ', Τά Χειρόγραφα τής Μονής 
Αγιου Στέφανου, υπο Δ. Ζ. Σοφιανού, (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύ¬ 

νης τοΰ Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), Άθήναι, 1986. 

4. Τά Χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ. Δ', Τά Χειρόγραφα τής Μονής 
Αγίας Τριάδος, Μέρη Α'-Β', υπό Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, (Ακαδημία 
Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), Άθήναι, 
1993. 

5. Δ. Ζ. Σοφιανός καί Φ. Αρ. Δημητρακόπουλος, Τά Χειρόγραφα 
τής Μονής Δουσίκου Αγίου Βησσαρίωνος, Κατάλογος Περιγραφικός, (Ακα¬ 

δημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), 
Αθήνα, 2004. 



408 Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη 

τεώρων εύρίσκεται στο τελικό στάδιο. Ή μακρά αυτή ένασχόληση 
απέδωσε πολλά άλλα δημοσιεύματα, κυρίως κειμένων άπο κώδικες 
των Μετεώρων καί του Δουσίκου, περιλαμβανόμενης καί τής διδα¬ 

κτορικής του διατριβής γιά τον Άγιο Νικόλαο Βουναίνης,1 -0ύ τύν 

άνέδειξαν στον σημαντικότερο μαζί μέ τον Νίκο Ά. Βέη μελετητή 
τής ιστορίας και των θησαυρών των μονών τών Μετεώρων όλων τών 
έποχών.2 

Αναζητώντας ένα άρμόζον θέμα γιά τον κατ’εξοχήν ερευνη¬ 

τή τών ελληνικών κωδίκων τών Μετεώρων, καταλήξαμε στήν τα¬ 

πεινή αύτή παρουσίαση τής έπίσκεψης του Άγγλου περιηγητή καί 
συλλέκτη χειρογράφων ΚοΒβΛ Οιιγζοπ, (βλ. πίν. 1), ό όποιος καί άπε- 

πειράθη νά αποκτήσει δύο πολύτιμα εικονογραφημένα χειρόγραφα 
άπο τήν μονή του Μεγάλου Μετεώρου, τον Νοέμβριο τοΐΤΐ834, καί 
μάς άφησε μία έκτενή αναφορά γιά τήν έπίσκεψή του στά Μετέω¬ 

ρα, καθώς καί δύο χαλκογραφίες, (βλ. πίν. 2, 3) στο δημοφιλές έργο 
του: ΤώΜΔ ίο ΜοηαείβηβΞ ίη ΐΐιβ Ιβναηΐ} Άπο τά Μετέωρα δεν 
απεχώρησε μέ άδεια χέρια. Επέτυχε νά άποσπάσει απαρατήρητος 
ενα μικρού σχήματος κώδικα, τον οποίο καί περιγράφουμε πιο 
κάτω. 

ν Σοφιανού, Άγιος Νικόλαος ό έν Βουναίνη, Ανέκδοτα άγιο- 

λογικά κείμενα, ίστορικαί ειδήσεις περί τής Μεσαιωνικής Θεσσαλίας (Ι' αιών) 
Εν Αθηναις, 1972. 

2., 1 ιά τά σχετικά μέ τά Μετέωρα δημοσιεύματα του Δ. Ζ. Σοφιανού 
βλ. Κατάλογο Δημοσιευμάτων στόν παρόντα τόμο, σσ. θ'-λδ'. Βλ. καί Ελένη 

ΆγγελομαΆη-Τσουγκαράκη, Έργογραφία Δημητρίου Ζ. Σοφιανού, Ίόνιος 
Λογος 1 (2007), 225-245. Γιά τά αντίστοιχα 58 δημοσιεύματα τού Νίκου Ά 
Βεη, βλ. Τά Χειρόγραφα τών Μετεώρων, τόμ. Ά, Τά Χειρόγραφα τής Μονής 
Μεταμορφωσεως, Προλεγόμενα-Προσθήκαι υπό Λ. Βρανούση-Δ. Ζ. Σοφιανού, 

εκδ. Β', (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέοι^ 

Ελληνισμού), Άθήναι, 1998, σσ. *70-*77. Βλ. επίσης Δ. Ζ. Σοφιανός, Ό Νί- 

καί οί παλαιογραφικές καί άλλες εργασίες του στις 
Μονές των Μετεώρων, Μετέωρα (Εκδοτικός καί Μορφωτικός Όμιλος Τρικά¬ 
λων) 55-56 (Τρίκαλα, 2002), 11-18. 

3. Υΐδίίδ Ιο ΜοηβδΙβπβδ ίη Βίε ΕβνωΛ, Βν ιΗβ Ηοηοιπ-θΒΙε ΚοΒεΠ Οιιτ- 

ζοη Επί., λΛ ιΐΙι ηιιπιεΓΟΠδ Μ'οοθοι^, (Μη Μιΐϊτβχ), Εοηάοη, 1849. Γιά τήν πα¬ 

ρούσα έργασία χρησιμοποιούμε τήν ε' έκδοση τού 1865, πού έχει διαφορετική 
σελιδίυση απο τήν πρώτη, μέ μικρότερα γράμματα καί πίνακες πού δέν είναι 
πάντοτε ολοσέλιδοι. 

"Ενα χειρόγραφο από τά Μετέωρα στήν συλλογή τού ΒοΒ<τΙ Οιιι/οπ 4 Ο!» 

Ό ΒοΰβΠ Οιιγζοπ 1ιιη'ιοΓ. 

’Άς δούμε όμως πρώτα τον αριστοκράτη ταξιδιώτη, τήν παι¬ 

δεία καί τά ένδιαφέροντά του.1'() ΒοΙηίΙ Οιιγζοπ υπήρξε ό πρωτότο¬ 

κος γιος τής ΗειτίοΙ \πηο ΒίΜιορμ, Βάριόνης του ΖοικΚε τού Πηιτίημ- 

\νοΓΐ)ι, καί τού ΥίϋτοηηΙ ΚοΒοιΙ Οιιγζοπ. Γεννήθηκε στό Λονδίνο τον 

Μάρτιο τού 1810 καί έσπούδασε στό Οι3γΙργΙιοιι56 (1821-25) καί 
ακολούθως έφοίτησε στό Οοΐ’ριίδ ΟΒιΤΜ ΟοΙΚ’^ε τής’Οξφόρδης (1829- 

1831), χωρίς νά ολοκληρώσει ποτέ τίς σπουδές του. Τό 1831 είσηλθε 
στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, οπού όμως δέν έπρόκειτο νά παραμεί- 

νει γιά πολύ. Τό 1833 έταξίδευσε στήν Εύρώπη καί ακολούθως σε 
ένα μεγάλο ταξίδι στήν Ανατολή, όπου καί έπεσκέφθη τά Όρθόδοξα 
μοναστήρια στήν Αίγυπτο, τήν Παλαιστίνη, τίς ελληνικές επαρχίες 

τής Όθωμανικής αύτοκρατορίας, τήν Ή πείρο καί τά Μετέωρα, προ¬ 

τού επιστρέφει στήν Αγγλία τό 1834. Τό 1837 εύρέθη στήν Κων¬ 

σταντινούπολη καί έτσι επανήλθε στον ελληνικό χώρο καί έπεσκέ¬ 

φθη τό Άγιον Όρος. Μερικά χρόνια αργότερα εδημοσίευσε στό Λον¬ 

δίνο (1849) ένα ενδιαφέροντα τόμο γιά τά ταξίδια του αύτά πού 

τού άπέφεραν πολλά πολύτιμα χειρόγραφα, έλληνικά καί άλλα. Το 
ταξιδιωτικό καί συγχρόνως αύτοβιογραφικό αυτό έργο, τό οποίο καί 
διήνθισε μέ πολύτιμες χαλκογραφίες, τον έκαμε διάσημο καί έγνώρι- 

σε πολλές έπανεκδόσεις καί συνεχίζει νά προκαλεΐ τό ενδιαφέρον καί 
νά έπανεκδίδεται ως τίς μέρες μας.2 

1. Γιά μια λεπτομερή βιογραφία τού ΚοΒειΊ Οιιγζοπ, οπού πλήν τών 
δημοσιευμένων έργων του αντλούνται στοιχεία καί άπο τήν σωζόμενη άδη- 

μοσίευτη αλληλογραφία του (506 επιστολές) προς τον φίλο του λν&Ιίεΐ' 3ηεγ<1, 

πού φυλάσσεται στήν Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κεείε, καθώς καί από τά 
οικογενειακά αρχεία στό ΡβϊΊιβιη, βλ. 13η Η. Ο. ΓτΗΖεΓ, ΤΙιε Ηοϊγ οί Ρπγ- 

1ΐ3ΐη. ΚούεΓΐ Οιιγζοπ 14ΐΗ Ββγοπ ΖοιιεΒε, (ΤΗε Ρ 3 Μίμοι Ρτεδδ), ΑΙΒιηφΙι, Νογ- 

ίοΐεά, 1986, μέ πορτραΐτο τού Κ. Ουτζοη ΙυηίοΓ ως ΡΓοηύ.ψίβα;, υπό \¥. Ποίί 
(1858). Βλ. επίσης Βΐείΐοη&Γγ οί Ναΐίαηαΐ Βίο§Τ3ρΒγ, ΓοιιικΙεό ίη 1882 Βχ Ο. 

διηίΐΗ, ε<1. Βγ Τ. 8Ιεερίιεη 3η6 8. Τεε, Γγοιπ Πιε 63ΐ1ίθ5ΐ ΐίιηεδ Ιο 1900, νοί. 
V, (0Γ3Ϊΐί-θΓ;ιΒε), ΡυΒΙίδΒεύ βίηεε 1917 Βγ ΐΐιε ΟχΓοπΙ υηίνβΓδίΙγ ΡΓεδδ, Βερε. 

ίη 1921-22, σσ. 354-55 (υπό 8. Εβε). Βλ. τώρα ΟχίοπΙ ΒίεΐίοηπΓγ οί ΝβΙίο- 

πη! Βίο§Γ3ρΒγ ίη Αδδοεί&Ιίοη νναΐΒ ΤΙιε ΒπΐίδΒ Αοαδειηγ, Γγοιπ ίΐιε εαΐ’ΒεδΙ Ι.ίιηεδ 
Ιο ΐΒε γε&Γ 2000, εεΐ. Βγ Η. Ο. Ο. Μ&ΙΐΒε\ν 3η<1 Β. ΗαΓΓίβοη, νοί. 14 (Ογηπ- 

ίίεΜ-ΙΜΙΚνοοό), ΟχίοπΙ, 2004, σσ. 805-806 (υπό 8. Εβηε-Ροοίε, Γεν. Ε. Βηί- 
£εη£), μέ πορτραΐτο υπό λΥ. ΗοΙΙ (1859). 

2. Γιά τίς πολλαπλές εκδόσεις τού έργου βλ. Ιβη Η. Ο. Εγ3Ζ6Γ, ΤΗε 



410 Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη 

, „ Όϊϋως ο1 1 χαΐ Ε. Ό. Οαν^β2 στίς αρχές του 19ου 
αιωνος, έτσι και ο Ειιγζοπ άνοιξε τον δρόμο σε άλλους εύρωπαίους 

Η6η· οί ΡβτίΐΜΐ, ό~„ σ. χίν Θά μπορούσε κανείς νά άναφέρει ενδεικτικά ότι 
:ο εργο εγνωρισε τρεις εκδόσεις ήδη τό 1849, τρεις έπανεκδόσεις τό 1851 

~ε,ν^Ω1ς Τ° 8λλ καθως έπίσγ]ζ κα1 έκεΤνεζ τοΰ 1881, του 1916 του 1955* 
του 19&8 και του 2003. Τμήματα του έργου μετεφράσθησαν στά Γαλλικά Βλ’ 

ΙΜΙιΓγ6™ ά€ ?0παΛη' Ηβνΐ1€ Βρίΐ8ηίΦΚ 6ώ δβπββ, XXIII (Όκτ. 1849)' 
ΛΜ τΙ Γερμανική μετάφραση του έργου υπό υ.ϋ.ΑΥ. Μείδδΐιερ, Γβΐρζ^’ 

, Εΐσαγ^ΙΧ0 κε(Ραλαι° κα1 ™ κεφάλαια ΧΥΙΙ-ΧΧΙ μετεφράσθησαν 
προσφατως στα Ελληνικά. Βλ. ΚοΕβΠ Οιιγζο„, Επισκέψεις στά Μοναστή 
Ρία ί!ηζ Ανατολ%· Τα Μοναστήρια των Μετεώρων, (Τό ταξίδι στην Ήπεί 
ρο-Θεσσαλία , μετάφραση Μαρία Μυγδανάλευρου, Πρόλογος Κ. Μητσάκη και 
σχόλια <Λ Νήμα), (Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρι¬ 

κάλων), Θεσσαλονίκη, 1995. Τά κεφάλαια ΧνΐΙ-ΧΧΙ άναπαράγονται στό 
Μ.ροσφατο αυτοτελές τεύχος τής σειράς Οροοίβη 1ουπιβγδ: ΟνεΓ ώε ,ηοιιηί^ίηβ Ιο 

6ογ3, ΚοΒαΐ ΟιΐΓζοη, (Αόπό§·ε<1 Γγοπι «ΑΟδίΙβ ίο ιΗβ Μοη^οπβδ ίη ιΗβ Γε- 
ν&ηΐ», 501*165 60ΐί.ΟΓ Γ Γ. Τοηΐΐαηδοη, (ΑΐΙ^ΠΟδΐδ), ΑΐΙΐΟΠδ, 2008. 

1. Ο 3θ5ερΗ Ο,ΗχΙε (1759-1804). κάθετης άραβολογίας στό 
Πανεπιστήμιο του (^.ηΒη^ε, εύρέθη στήν Κωνσταντινούπολη μεταξί 1799- 

1801 κκ^συνεκέντρωσε θεολογιώ χεφόγραφα άπό την Ανατολή γώ μία νέα 
έκδοση της Βίβλου, τα περ1σσύτερα άπό τϊε όποια κατέληξαν στην συλλογή 

Ζ^ΎΓηΤτ^ ^Ταβ4ΡΙγία? κα1 -ήμ^ρα στό Βε,ηΒοΛ 
31306. Βλ. Η. 1. Τοθ (1, Αη ΑεεουηΙ οί Οεείς Μ»ιι1ΚοηρΙε οΒίείΙ) ΒίΒΙίοβΙ 

ΐνΐιιο ι ΗαΒ Βεεη (Βε Ροδδεδδίοη οί ΐΗο ΕεΙε ΡεοίοεεΟΓ Οΐχίε, ,Ηε /Γω((.Γ ραΓΐ 
οί ινίι,οΐι ,,οιν (Ιεροείϋοεί ίη ιΐιε Αι-εΒίερίδεορεΙ Ιώηργ οί Κεη,ΒείΒ ρΖ€ 

οηΟοη, [1823] Βλ. τώρα ΤΒε Ορεείι Μί,ηικοηρΙ ΟοΙΙεεΙίοη οί ΚίΐιηΒείΒ Ρ3130έ 

Ρ ΛΙ7' Τ 'εΜ 0,1 1,16 “““Ο” οί ι1« 2151 Ιηί,βηΐθΐίοηεΐ Βνζϋπιίπε 
οη^ Ιοη,οη 22-23 ΑυρΜ 2006, οοηρίΐεβ Βν ΟΒεγδοεΙοηπΟβε ζηά 

Μλ ° Γη0ά “ ’ σα· 23-24 καί 29-34’ °π™ ™ ®Αη σχετική 
βιβλιογραφία Βλ. έπισης Μ Ε. Μ.πΐη, Τννο ΟηηΒΗ^ε ΟΗοηη,ΐΛ οη 

“®[ Β7“Ι>“γ ωκ! ΜοΟεηι Οηββΐς δηκΙΒ* 26 (2002), 149-177, 18. σσ. 149- 

’ · και Α1)ιΐ5 Αηκείου, 3. ϋ. ΕοΗγίο’ε ΙοηπμΙ οί ΜοιιηΙ Αίΐιοε (1801) Ό 
ρανιστης 14 (1965), 33-75. Οχίοι-8 ϋίεΐίοΜίγ οί ΝεΙίοιιεΙ ΒίομκιρΒ}·- Ρκ,ηι 

Τ Γγ ΓΠκ10 6 Τη2ο°’ “£ί™ "’ί"' ΒΛΜ, Ζΐο,ηγ, ο6. 
ΤΙ\ ρ ' ΜβΙιΒε» αηά Β. ΗεΓπεοη, τόμ. 10 (&ρρε-αι3„οε1Ι0Γ), ΟχίοεΟ 

■ Ζη ·',004’γ1 1η Ζ Ρσοί». «V. ΡΒ. Ο,ηεΓ). 
2. Γκε τον Οαηίεΐ ΕΙαΑε (1769-1822), καθηγητή όρυκτολο- 

Ϊ799σκτΖ807πΐ<,?'1Ο'τΟυ πώ έταξί8ευΙΙε ^ ^ολή μεταξύ 
ΤΚ τ ·Ρ \ Β απέκτησε χειρόγραφα ελληνικά και άλλα, βλ. ΑΥ. ΟιΙογ 
ΤΗε Ε,ίε εη,Ι Κε.„3ίη8 οί Λε Κεν. ϋαηίεΐ α·,ηΙε, ΕΕ.ϋ. ρΓ0Γε8.,0Γ 0γ 

Μιηεπιΐο^ (Βε ϋηινεΓείΙγ οί Οειηθη^ε, ΕοηΟοη, 1824 (β' έκδοση 8ιευρυ- 

'Ένα χειρόγραφο από τά Μετέωρα στην συλλογή του ΚοΙητΙ (άιτ/οη 411 

μελετητές χειρογράφων, που οργάνωσαν άνάλογα ταξίδια στά ορθό¬ 

δοξα μοναστήρια τής Ανατολής, για μελέτη και απόκτηση χειρογράφων, 

όπως ό νομικός 0. Ε. Ζαοΐΐϋπ^θ (νοη Εϊη^βηΐΙιΜ) (1837-1838),1 ό 
ελληνικής καταγωγής Μΐηοκίβ Μ}αωδ, που άπεστάλη στην Ανατο¬ 

λή από την Γαλλική κυβέρνηση (1840-1855),2 ό μελετητής τής Βίβλου 
ΚοηδΙΗηΐίη ΤίδοΙιεικΙοιΤ (1844),3 άλλα και ό Άγγλος παλαιογράφος 
και άναπληρωτής βιβλιοθηκάριος (δυ5-ΙΐΙ)Γ3Π&η) τής Βοάΐβίαιι, Ηοιιγ^' 

Οο^Ίιΐδ Οοχβ (1857).4 

Ό Οιιτζοιι έδιορίσθη άκόλουθος καί ιδιαίτερος γραμματέας του 
Άγγλου Πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, 8ιγ 8ΐΓ3ΐίοι·3 (ύ3ΐιηίιι§-, 

τό 1841, γεγονός που έβοήθησε τις περαιτέρω έρευνές του γιά χει¬ 

ρόγραφα. Δύο χρόνια αργότερα έγκατεστάθη στήν πόλη Έρζερούμ, 

οπού μαζί μέ τον στρατηγό \Υ. Ρβη\νΐο1ί ΎνίΠΕιηΐδ υπήρξαν έκπρόσω- 

μένη, 1825). ϋΐοΙΐοη3Γγ οί Ν3ΐΐοη3ΐ Βΐο^ρΐιγ, Γ. δίβρίιεη οό., τόμ. X (01ΐ3ΐη- 
όβΓ-ΟΒΓίίδοη), Γοη3οη, 1887 (υπό \ν3ΓλνιοΙί Ανΐΐΐΐβιη ΑΥγοΠι). Πλούσιο αύ- 
τοβιογραφικό υλικό περιέχεται καί στό έργο του: ΤΓ3νε1δ ίη νβτίουδ οουηΐπβδ οί 
Ειιτορο, ΑδΪ3 βηό ΑίΗθ3 όγ Ε3\υ3γ6 ΟβπϊοΙ ΘΒιΊω, τόμοι Ι-ΙΙΙ (σέ 6 τεύχη), 
ΓοιΜοη, 1810-1823. Τά χειρόγραφα τής συλλογής του έπωλήθησαν στήν 
Βιβλιοθήκη Βοόΐείβη τό 1808 καί περιγραφή των έλληνικών καί λατινικών 
κωδίκων έκαμε ό Τΐιοιηβδ Οθίδίοτά, Οβίβίο^ιΐδ δίνε ηοΐϊΐίίΐ ΐϊίβηιΐδοπρΙοΓαιη 
ςώ 3 οβί. Ε. Ό. ΟδΓίνε εοηιρ3Γ3ΐί ίη ΒίΒ1ίοΐΗβε3 Βοείΐβίβηβ 3<1δβΓν3ηΙυΓ, Οχίοι-ά, 
1812. Βλ. τώρα 0. Ν. ΘοηδΙβηίίηίάεδ, Βΐ’ίΟδΗ ΟοΙΙεεΐοΓδ οί Μβηιιβοπρίδ νί- 
δίΐίη^ Ογρπίδ ίη ΐΐιβ Νίηεΐεεηΐΐι ΟεηΙητγ, “δ-ννεβΐ: ΕηικΙ...”, ΓεεΙητβδ οη ίόβ Ηί- 
δΙΟΓγ 3π0 Ουίΐατβ οί ΟγρΓΟδ, εά. 5. ΘΙίΓγδΟδΙοιηίοΙεδ 3ηε1 Οΐι. ΠεηίΐΓίηοδ, 
(ΡοΓρΙιγτο^εηϊΐιΐδ), ΕβιηόεΓίεγ, 2006, σσ. 231-258, 18. σσ. 237-43 (πίν. 1). 
Του ίδιου, Ή Κωνσταντινούπολη όπως την είδε καί περιέγραψε ό Άγγλος 
περιηγητής Ε6\ν3Γά ϋ3ηίεΙ ΟΚιΤε (1800-1802), ΘοηδΙαηΙίηορΒ. 550 31105 (1ε 
δη εβίΟβ, τόμ. III, ΟοηδίβηΙίηορΠ Οΐοηΐ3η3, Ε. Μοίοδ ΟαίΓαο - Μ. ΜοιΤΑΜίδ 
ΡίΒείόδ (εΟδ.), 0γ3Π3(13, 2006, σσ. 407-433 (8 πίν.). 

1. Θ. Ε. Ζ3ε1ΐ3ΓΪ3δ Βείδβ ίη άεη ΟηεηΙ ίη 3εη ΙβΙίΓεη 1837 ιιηά 1838, 
ΗείίΙεΙόεΓ^, 1840 (άνατ. ΕΓ3η1ίίηι1 3ΐη ΑΚίη, 1985). Βλ. έπίσης Ο. Ε. Ζ3ε1ι- 
3ΓΪ36, Ηίδΐ0Π3ε Ιιιτίδ ΟΓβεοο-Κοηιβηί ϋεΙίηεΒίίο, οιιιη Αρρβικίίεε ίηβόίίοηιηι, 
Ηείόεΐόετ^, 1839. 

2. Βλ. Η. Οιηοηΐ, ΜίηοϊΟε Μγη35 εΐ δεβ ιηί.δδίοηδ βη ΟιίεηΙ (1840-1855), 
ΜεηιοίΓβδ 6ε ΓΙηδΙίΙιιΙ Νβί.ίοηοΐ 6ε ΡΓ3ηεε, Αοοόεηηβ όεδ Ιιΐ5επρ1.ίοη5 βΐ ΒεΙΙβδ- 
ΓείΐΓβδ 40 (1916), 337-421. 

3. Βλ. ΤΓ3νε1δ ίη Βίε ΕηδΙ όγ Οοηδί^ηίίηβ ΤίδεΙιεηάοΓίί, ΙτβηδΚίεό Ιγοιπ 
Λε ΟεΓηιαη 6γ ΑΥ. Ε. 8είηιε1ί3Γ6, Γοηόοη, 1847. 

4. Η. Ο. Οοχε, ΚεροΓϋ Ιο ΗεΓ Μ3]ε5ΐ}'5 ΟονεΓηιηεηΙ, οη Βίε ΟΓβεΙί Μβη- 
υδεπρίδ νεί ι·εηΐ3ίηΐη§' ίη Ιόε ΤίόΓβπεδ οί ΐΗβ ΓενηηΙ, Γοικίοη, 1858. 
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™ της Μεγάλης Βρετανίας γιά την έπακριβή χάραξη των συνόρων 
της Οθωμανικής και της Περσικής αυτοκρατορίας. Για τις υπηρε¬ 

σίες του έτιμήθη τοσο από τον σουλτάνο οσο και άπό τον σάχη. Τό 
1844 επέστρεψε στην Αγγλία καί δέκα χρόνια άργότερα έδημοσίευ- 

σε τό έργο που προέκυψε άπό τις έντυπούσεις του κατά την παραμο¬ 

νή του στην Αρμενία: ΑππθπΗ: 3 γββτ 3ί Εγζθγοοιπ &ικ! οη ιίιβ Γγοπ- 
ΙΙΘΓ3 οί Β. 115513, ΤΐΙτΓβγ, 311(1 Ρ6Γ513.1 

Στο μεταξύ, στις 27 Αύγουστου 1850, ένυμφεύθη την Εηιΐΐγ 
1α1ΐ3 (1831/2-1866), θυγατέρα του 8ϊγ ΚοΒβΠ λΥϋιηοΙ-ΗοΓίοη, μέ την 
όποια άπέκτησε δύο παιδιά, τον ΚοΒβιΐ, Χνΐίι Β3γοπ ΖοιιοΗβ (1851- 

1914) καί τήν Π3ΓΘ3, ΧνΐιΗ Βηγοπ685 ΖοιιοΒθ (1860-1917). 

Ό βιβλιόφιλος Ουτζοη συνέχισε τά ταξίδιά του στην Ιταλία μέ 
κύριο στόχο τήν αναζήτηση χειρογράφων. Μάλιστα ή ΡΙιίΙοΒίΜοη 8ο- 

οΐεΐγ, τής οποίας έγινε μέλος τό 1854, έδημοσίευσε στο πρώτο τεύχος 

του Δελτίου της (1854) τό έργο του: Α 5ΗοΠ ΑοοοιιηΙ οί ιίιβ ηιοδί 
0€ΐβ1)Γ3ΐβ(1 ΕιΒγ3Π65 οί Ιΐβίγ.2 

1. Απηβιιίβ: Α γ&ιν αΐ Ειαει-οοιη, αηά οη ιΗβ ΚοηΙΐβΓδ οί Κυδβώ ΤυΛβν 
3ΐιό Ρβι-δίβ, Βγ ΐΐιε Ηοη. ΚοόοΠ Ουτζοη, Γοηόοη, 1854 (μέ χάρτη τής Αρμενίας 
και 9 χαλκογραφίες, σσ. χιν + 254). Ή άποστολή αυτή του Ουτζοη, ώς ]οίηί 
οοιηιηΐδδίοηεΓ, οδήγησε τελικά στην σύναψη συνθήκης (Ίούν. 1847), μέ τήν 
οποία καθορίσθησαν τά άκριβή σύνορα των δύο κρατών. Τό έργο αυτό του 
(λιγζοπ υπήρξε έπίσης δημοφιλές καί έγνώρισε ήδη τρεις έκδόσεις τό 1854 

, °λυ ενδιαφέρον είναι τό κεφάλαιο XVII (σσ. 236-42), όπου ό συγγραφέας 
αναφερεται στά Αρμένικά χειρόγραφα πού έξήτασε στήν περιοχή, άξιολογεΐ 
την παρουσία τους στις ευρωπαϊκές συλλογές (ΒοάΙοΗη, Βπΐίδΐι Μαδβιιιη, ΒΐΒ- 

ΙιοΙηεςηβ Ν3Ιιοη3ΐβ), καί μάς αποκαλύπτει ότι (σσ. 240-41): «Ιη πιγ Ιώνανγ 
. ’β αΓ€ ν/χ>Μ α άοζβη, ο/ <ν/ιΐο/ι ι^ο αιβ ΐΗβ πιο$ΐ φΐεηάιά ι/ιαί Ιίιανε ηιβί 

ινη/ι ιη ΐηβ Εα$1, ογ ίη αηγ εοηηΐηχ. Iρο55β^ αΐίο α ηιιηώεν ο/Ιοο5ε Ιεανβε 

ίο/ο /ο ?1β3ί αη1^ηι^· Στ°ν Κατάλογο τής συλλογής του που συνέταξε τό 
1849 (βλ. κατωτέρω σ. 413, σημ. 1) περιέλαβε καί Αρμένικά χειρόγραφα στο 
κεφαλαίο: «ΜΒηιΐδοηρί Βοοίίδ» (σσ. 10-20). 

2. Α δόση Αοοοιυιί οί δοπιβ οί ΐΗο ιηοδί ΜνΆ\εά ΓιΘγηγ^ οί Ιών, Βν 

6 Κ°^ α™’ Ρ1ιί1ο“οη δοοΐοίγ, ΒίΒΙίο^ρΗίοβΙ 3ΐΜ Ηίδ- 
^"031 ΜίδϋβΙΕηΐβδ, νοί. I, ΡηηΙ,Μ Βγ (Πι3γ165 λνΊπηίη^Ιιηιη, ΓοηΟοη, 1854. 

τομος περιεχει 22 αύτοτελεϊς καί μέ δική τους αρίθμηση εργασίες. Στο έρ¬ 

γο αυτό, τέταρτο στήν σειρά του τόμου, ό (ώϊ-ζοη (σσ. 1-59), άναφέρεται συν¬ 

οπτικά και άνεπαρκως στο περιεχόμενο διαφόρων συλλογών χειρογράφων τής 
Ιταλίας, όπως τής Νεαπόλεως (σσ. 9-12), του Σαλέρνου (σσ. 13-14), του ΜοηΙο 
θ355ΐηο, οπού έπήγε τόν Μάρτιο του 1840 (σσ. 14-16), του Βατικανού όπου 

Ένα χειρόγραφο άπό τά Μετέωρα στήν συλλογή του ΒοΒηΙ ('ιιγζοπ 413 

Ό (3117.01! έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τήν εξέλιξη τής γρα¬ 

φής καί συνεκέντρωσε άπό τήν προσωπική του συλλογή υλικό για 

μία έργασία στο θέμα αυτό. ΙΙαρότι δεν όλοκλήροισε τήν μελέτη του 

αύτή, ήδη τό 1849 έκυκλοφόρησε σε 50 αντίτυπα ίη ΓοΙίο τό έργο: 

ΟοΜο^ικ* οί' ΜηΙοπΑΙ» Γογ \νιίίίιΐ£, μέ παραδείγματα άπό τήν έλλη- 

νΐκή καί πολλές άνατολικές γλώσσες.1 

Ό ΕυΓ/οη διεδέχθη τήν μητέρα του στήν βαρωνία τόν Μάιο του 

1870 ώς ΧΐνΟι Β3γοιι ΖοιιΠιβ οί Η3γπιι^\\όγιΙι καί μαζί έκληρονό- 

μησε τά οικογενειακά κτήματα στο Ρ3ΐΤΐ3ΐη καί Κ3νβη{ιί11. Άπέθανε 

στο Ρ3γΙί3γγι τόν Αύγουστο του 1873.2 

Ή πολύτιμη συλλογή τών χειρογράφων του κατετέθη προς φύ¬ 

λαξη στό Βρετανικό Μουσείο άπό τόν γιό του ΚοΒβΠ καί άπεχαρίσθη 

σ’αυτό μέ διαθήκη άπό τήν άνύπανδρη θυγατέρα του ϋ3ΐ’β3 (1917), 

(ί.6. ΒΣ. ΛάάίύοηαΙ, ΜΒΞ. ηοε. 39583-39671 καί 8729-8855):3 

* * * 

εύρέθη τόν Μάρτιο του 1846 (σσ. 16-41), τής Φλωρεντίας (σσ. 41-43), τής 
Βερόνα (σσ. 43-48), τής Βενετίας (σσ. 48-52), τής Σιένα (σσ. 52-56), καί του 
Μιλάνου (σσ. 57-59). 

1. οί Μ3ΐ6ΓΪ3ΐδ ίοΓ \νπΐίιΐ£, 63ΐ1χ λντίΐίιι^δ οη ΙπΒΙεΙδ ηηά δίοηβδ, 
ΐ'οΐίβιΐ 3μ6 οίΗβΓ ηιβηιΐδοπρίδ 3πγΙ οηεηώ ηΐ3ηιΐδοπρ[ Βοοίίδ, ίη ΐΗο ΙϊΒγ3ΓΥ οί ΐΒβ 
ΗοηοητβΒΙο ΚοΒβΓΐ Ουτζοη 31 Ρ3τ1ΐ3ΐη ΐη ΐΗβ ΟοιιηΙγ οί διίδδοχ, ΡπηΙβά Βγ λ¥ί1- 

Ηβηι Νίοοί, δ03ΐίδρε3Γβ Ρηβδδ, Γοηάοη, 1849, μέ τό οικόσημο του Οιιγζοπ στό 
τέλος του Προλόγου του (σ. ίί). Ό συγγραφέας μάς αποκαλύπτει τους λόγους 
τής σύνθεσης του έργου (σ. ί): «Τ/ιβ ρΓβχεηί ΒαίαΙο^αε οοηΐαίτκ α άεεεηρίίοη 
ο/5οπιβ Μαηιι$α·ΐρ(5, ινΐιΐε/ι/οηη ραΠ ο/ΐ/ιε ΟοΙΙβείιοη ιηαάβ ρήηάραΙΙγ ΐη Βίε 
Ιεναηΐ αηά οη ιίιβ εοηύηβηΐ ο[Ειιτορε ΰγ ΐ/ιε Ηοη, ΚοΙενΐ ΕιΐΓζοη, Ιιιηΐοτ,/οΓ 
ώβ ρηψοχε ο[ ΐΙΙιαίΓαύηρ α ΙιΒίοεγ ο/ ΐίιε Αη ο/ Ψήύηρ, ιν/ιΐε/ι Ηβ /ιαά $οηιβ 
ΐΗοηρ}ιί$ οΣ εοηιριίιηρ». Στό Λονδίνο υπάρχουν 3 αντίτυπα του έργου: ένα στό 
Ρ313οο£Γ3ρΗγ Κοοιη τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τοΰ Πανεπιστημίου του 
Λονδίνου (δοη3ΐ6 Ηοιίδο), καί δύο στήν ΒίΚίδΗ ΒίΒΓ3Γγ, τό ένα άπό τά όποια μέ 
διορθο/σεις με μολύβι άπό τόν ίδιο τόν Οιιγζοπ. Ένα αντίτυπο άπεχάρισε αυτο¬ 

προσώπως στον Πάπα Πίο XI, όταν εύρέθη γιά τόν μήνα τοΰ μέλιτος στήν 
Ρώμη μέ τήν σύζυγό του Εηιΐΐγ, τό 1851. Βλ. Ι3η Η. 0. Ρι-βζβΓ, ΤΒε ΗβΪΓ 
οί Ρ3γ1ι3πι, ό.π., σ. 151. 

2. Ό ΟυΓζοη έτάφη στον οικογενειακό τάφο, στό ΡβιΉΒΐη, όπου είχε ήδη 
ταφεί ή σύζυγός του (ή 1866). Βλ. καί Ργ3Ζ6γ, ΤΒβ Ηώ·οί ΡβΓΒβπι, ό.π., σ. 211. 

3. Δέν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ή συλλογή Ουτζοη έδόθη προς φύλα- 

ςη στο Βρετανικό Μουσείο. Οί κοίδίκες περιήλθαν οριστικά στό Βρετανικό 
Μουσείο τό 1917 μετά τόν θάνατο τής 03Γ63 ΟυΓζοη. Πρόκειται γιά 89 έλ- 



1834μ ίπίσκεψΤΙ τ0ΰ ΆθΙ>€Γί ί7“Γ20η στά Μετέωρα (Νοέμβρης 

"Οταν 6 Οιτζοη πραγματοποιούσε τό πρώτο ταξίδι του σΆν 

νατολη τα ετη 1833-34, το νεοελληνικά κράτος διήνυε τά πρώτα 

δειλά βήματα ελεύθερου βίου του, ένώ οί ελληνικές έπχρχ(ες 
της Οθωμανός Αυτοκρατορίας, παρά την απόπειρα ευρωπαϊσμού 

ευρισκοντο σε πληρη παράλυση καί στο έλεος ληστών καί ένοπλων 

συμμοριών Ο Ουτζοη ξεκίνησε τις έξερευνήσεις του στον έλληνικό 

χώρο τον Νοέμβριο τοϋ 1834, άπό την Κέρκυρα, πού άπό τό 1815 

αποτελούσε μαζί με τά άλλα Επτάνησα αγγλικό έδαφος 

Ανεχώρησε άπό την Κέρκυρα στίς 31 Οκτωβρίου 1834 καί 
μεσφ Ηγουμενίτσας καί Παραμυθίας, οπού διενυκτέρευσε, έφθασε 
στα Ιωάννινά στις 2 Νοεμβρίου, «που καί έφιλοξενήθη στο σπίτι ένός 
Ιταλού ιατρού, >τον όποιο δέν κατονομάζει. Έπεθεώρησε τήν πόλη 
η οποία, μετά την καταστολή τής επανάστασης τοϋ Αλή πασα (1822) 

ευρισκετο σε πληρη έγκατάλειψη, ένώ οί όργανωμένες ομάδες των 
ένοπλων ληστών ελυμαίνοντο τήν ύπαιθρο χώρα, έλεγχαν τις όρεινές 

ιαβασεις, και επετιθεντο ακόμη καί μέσα στα Ιωάννινα. Αυτό πράγ¬ 

ματι συνέβη καί τήν νύκτα τής 3ης Νοεμβρίου, όταν τό σπίτι στό 

οποίο διεμενε επολιορκήθη άπό ληστές πού άντιμετωπίσθηκαν μέ τά 
όπλα και την φρουρά της πόλης. 

η γ, Τντ1 4?ς Νοεμβρίου έγινε δεκτός άπό τόν τοπικό 
βεζυρη, Μώηκ,υά Ρ«|», ποό τόν έφοδίασε μέ συστατικά γράμματα 
προς ^ τον στρατιωτικό διοικητή τοϋ Μετσόβου, μέ εντολή νά τόν 
οδηγησουν με άσφαλεια στά Μετέωρα. Τό άπόγευμα τής 4ης Νοεμ- 

ληνικά, λατινικά καί δυτικά χειρόγραφα καί 127 σέ ανατολικές γλώσσες πού 

κατεταχθησαν καταλλήλως στίς συλλογές ΑΛϋϋοηεΙ καί τήν άνίτολική ’άνΤί- 

,3. Γΐα ^ Τ°Β Κθ1ίεΓΐ &1ΓΖΟη στ“ ΜετέωΡ« βλ· ϋ. Μ. Νϊ- 
οοΐ, Μόκα™. ΤΙκ Κοοά Μοωεκτίοε οί Τίκ^ΐγ, Βοηδοη, 1963, σσ. 3 14-15 

834 «ασΤ10 Υ Η Τ0° λ6ρ&,υ Κοΐ36η Μετέωρα ™ 
1834, Οεσσαλικα Χρονικά 15 (1984), 207-218 (- Β' Διεθνές Συνέδριο Θεσσα- 

6, 67 Κ°Μων’ νπΤ· 1980)· ί'Γ3ΜΓ’ Τ1ιβ Η™ οί «■*·. σσ. 
ΜηνΓ/η , ' ΜϋτΤΛακης,.Υΐ5ΐ! 10 Μοη35ΐ6Πβ8 ίη Λβ Ιίβνβηΐ (Επισκέψεις στα 

6Π ΟυτζοηΤίδΙΟ 187^ Ή Ταξιδιωτική Απομνημονεύματα του Λόρδου Κοό- 

8 (1988) 27-33 ^ Η λεηΑασί·α των ΕλλγΙνικών χειρογράφων, Τρικαλινά 
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βρίου - προφανώς προς τιμήν του - έγινε μία επιδεικτική πομπή 

του βεζυρη στον κεντρικό δρόμο των Ίωαννίνων μέ σαλπιγκτές και 

τυμπανιστές και ενόπλους ιππείς και καβάσηδες, άλλα και άξιωμα- 

τούχους σέ άλογα, όλους ντυμένους μέ τήν νέα εύρωπαϊκή στολή τους. 

Τήν έπομ,ένη, 5 Νοεμβρίου, ένα σώμα 300 οπλισμένων ιππέων έφυ¬ 

γε άπό τά Ιωάννινα για νά αντιμετωπίσει μία σπείρα ληστών που 

έπολιορκοΰσε τό Βεράτι (= Βελέγραδα). 

Ό Οιιγζοπ άνεχώρησε μέ πέντε άλογα άπό τά Ιωάννινα στις 

6 Νοεμβρίου, έχοντας στήν κατοχή του συνοδευτικά γράμματα, τις 

αναγκαίες προμήθειες και τις προσωπικές άποσκευές του, άλλά και 

ενόπλους συνοδούς, όπως οπλισμένος ήταν και ό ίδιος.1 Τό βράδυ 

παρέμεινε σέ ένα άθλιο πανδοχείο καί στίς 7 Νοεμβρίου έφθασε στό 

Μέτσοβο, οπού καί παρέδωσε τό συστατικό γράμμα στον φερόμενο 

ώς άρχηγό τής φρουράς τής κωμοπόλεως. Εκείνος μέ τήν σειρά του 

του έγραψε ένα συμπληρωματικό σημείωμα στήν ρωμαϊκή γλώσσα, 

καί πράγματι, όταν σ’ένα στενό πέρασμα έπεσαν θύματα ληστών, τό 

σημείωμα αύτό έλειτούργησε καί μικρή ομάδα κλεπτών τόν συνοδέυ¬ 

σε μέ άσφάλεια μέχρι τά Μετέωρα, όπου καί έφθασε τό άπόγευμα 

τής 8ης Νοεμβρίου. 

Ό Ουτζοη παρατηρεί καί περιγράφει μέ θαυμασμό αύτό τό 

μοναδικό θέαμα τών βράχων τών Μετεώρων καί τά άσκηταριά καί 

κάμνει εύφημη μνεία στους άναχωρητές που ζοΰσαν μέ αντικειμενι¬ 

κά δύσκολες συνθήκες σ’ αύτές τις οπές τών βράχ<υν.2 Ακολούθως 

1. Τό συνοδευτικό γράμμα του βεζύρη τών Ίωαννίνων ήταν γραμμέ¬ 

νο σέ βάρβαρα έλληνικά: «.ίη ΗεαίΙιεη ΟεεεΙί», βλ. Ουτζοη, νϊδΐΐε, ε' έκδ. 1865, 

σ. 227. 

2. Ό Ουτζοη άφιερώνει δύο κεφάλαια τοϋ βιβλίου του: νΐδϊίδ Ιο Μοηπδ- 

ΙβΓΪβδ ίη ΐΐιε ΤενβηΙ, στήν όλιγοήμερη έπίσκεψή του στά Μετέωρα (8-11 Νοεμ¬ 

βρίου 1834), ΐ.6. κεφ. XIX καί XX (σσ. 245-265 τής ε' έκδοσης τοϋ 1865 

= σσ. 279-311 τής α' έκδ. τοϋ 1849). Ίδου πώς περιγράφει τό τοπίο τών 
Μετεώρων όπως τό άντικρύζει τόν Νοέμβριο τοϋ 1834, (βλ. σσ. 245-47 = 279- 

81 ο.π.): αΤΗβ εεεηεηγ ο/ Μείβοτα ϊε ο/ α νβτγ είτιριιίατ Ηηά. ΤΙιε εηά σ/’ α 
Γαη£€ ο/ τοεΚγ ΚϊΙΙε εεεηιε ίο Ηανε ΰβεη ΒτοΙίβη ο// 7>γ εοιηε εαπβιια/οε ογ 
ιναε/ιεά αιναγ ι/ιε ΌεΙη§ε, Ιεανΐτΐ£ οηΐγ α εεήεε ο/ ΐινεηΐγ ογ ΐίιίπγ ίαΙΙ, 
ί/ιίη, ετηοοί/ι, ηεεάΐεΐΐ/ζε εοείζε, ιηαηγ Καπάτεάβει ίη Ηείφΐ: εοτη.ε ΙΟζε §ί§αη- 

ίΐε ίαε&ε, εοιηε εΚαρεά ΙίΛε ειιραν-Ιοανεε, αηά εοιηε Ιϊ&ε ναεί είαίαριηίΐεε. Τ/ιεεε 
ΓοεΤΐε ΒΐίΓΓοηηά α ΰεαιιή/ιιΐ £Γαεεγ ρίαΐη, ο η ιίίΓεε είάεε ο/ ιν/ιίε/ι ιΚενε ρτοιν 
ρεοαρε ο/ άείαεΚεά Ιτεεε, ΙίΙβ ί/ιοεε ίη αη ΕηφεΗ ρατ7. Ξοηιβ ο/ ίΐιε εοείίε 
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άναφερεται στα επτά σωζόμενα τότε μοναστήρια στις κορυφές των 
γιγάντιων αύτων βράχων, άπο τά είκοσι τέσσερα, όπως λέγει, που 
υπήρχαν παλαιότερα.1 

"Οταν έφΟασαν στήν βάση τής μονής Βαρλαάμ έρριψαν ένα πυ¬ 
ροβολισμό ως ενόειιη οτι επιθυμούσαν νά ανέβουν στήν μονή στήν 
κορυφή τού βράχου. Μετά άπο ερωτήσεις και το συστατικό γράμμα 
πού έφερε από τήν Κέρκυρα νά άνεβαίνει για έλεγχο και επιβεβαίωση 
τής ταυτότητας τού ξένου επισκέπτη, επετράπη στον ΟιΐΓΖοη και σε 
δύο υπηρέτες του, όχι όμως στήν ένοπλη ομάδα πού τον συνόδευε, νά 
διανυκτερεύσουν στήν μονή. Ένα σχοινί πού κατέληγε σε ένα δίκτυ 
πού κατέβη άπο τό μοναστήρι ανέβασε σέ ύψος 222 άγγλικών ποδών 
τούς συνοδούς του. Ό ίδιος όμως έφοβήθη γιά τήν άσφάλειά του καί 
ανεβηκε δύσκολα άπο το σύμπλεγμα των σκαλοπατιών καί ξύλινων 
σκαλών πού, επιτέλους, τον έφεραν μέσο.» μιας σιδερένιας πύλης στήν 
αύλη τής μονής.2 Περιήλθε τήν μονή καί τούς κήπους της μέ τόν γέροντα 
ηγούμενο, ενώ οί μοναχοί μέ τούς υπηρέτες του έτοίμαζαν τό δείπνο. 

Τήν έπομένη, 9 Νοεμβρίου, παρετήρησε προσεκτικά τήν μονή, 

.ί/ϊοοί ιιρ ςηίίε άβαη αηά ρειρεηάίεκΙαΗχ βοπι ιΑε επιοοίΑ ςηεεη ραεε: εοηιε 

ατβ ίη 30ηιβ $ίαηά αίοηβ Ιί&β οΑείίεΑε: ηοί/ύηρ ααη Αε πιοεε είταη^β 
αηά νοηάεφιιΐ (Ααη (Αίε νοηιαηήο νεβοη, ινΑίο/ι ίε ιιηΙΐΑε αηχίΑίηβ I Ηανβ ενεε 
εββη είΐΑβη Αε/οηε ον είηεε. ...Αί ιΑββοοί οβ ηιαηχ ο/ί/ιβ ιοεΑε *>ΑίεΑ ειυτοΐιηά 
(Αίε Αεαηίίβιιί βΐ'αεεχ ατηρΑίίΑβαίνε ιΑεεε αηε ηιιτηβΓοιιε εανεε αηά Αο/βε, εοηιε 
ο/ ινΑίεΑ αρρεαε ιο Αε ηαΐυταί, Ααί τηοεί ο/(Αετη ατε αηίβάαΐ; βοι· ίη (Αε άαεΑ 
αηά ινίΐά α%βε ο/ τηοηαεήε βαηαΐίάεηι Με βοοΑε ο/ ΑβΓτηίΐε νοοεΐβά ίη (Αεεβ 
ρΐβ'βοη-ΑοΙεε. ...8ηΙΙ. (Αβί'β ιε εοτηείΑιηβ ξηαηά ίη (Αε εϋεη^ΐΑ αηά εοηεΐαηεγ ο/ 

(Αείε/αίΐΑ. ΤΑεγ Ιφ ιΑβίΓ Αοτηεε αηά ηεΑβε αηά ιΑε ρΐεαειιηεε ο/ ιΑίε ινοΗά, 

(ο Γείίτβ ίο (Αβεβ άεηε αηά εανεε ο/ (Αε εαηΑ, ίο Αε ειιΑ/εείεά (ο εοΐά αηά 
Αηηβ-ε/', ραιη αηά άεαίΑ, (Ααί ίΑεγ ηιι§Α( άο Αοηοαη ίο ΐΑείη Οοά, αβεη ΐΑείε 
οωη βαεΑίοη, αηά ΐΓηεήη§ (Ααί, Αχ ιηοπί/χιηβ (Αε Αοάχ ίη ιΑίε ωοηίά, (Αεχ 
εΑοηΙά %αίη Ααρρίηεεεβοη (Αε εοιιί ίη (Αε νοτΊά ιο εοηιε; αηά (Αεηεβοηε ’ρεαεε 
Αε ινί(Α (Αείε ηιεηιο/γ!» 

1. Βλ. νϊκΐΐδ Ιο Μοιΐ3δΐ6πβ5 ίη [Ηβ ΕενθηΙ, ό.π., (ε' έκδ. 1865), σ. 247. 
2. Ενας άλλος διάσημος Άγγλος περιηγητής, Ό Εγ<Μ(?πο ΝογιΗ, άλλως 

Λόρδος ΟώΙίοΓίΙ, δεν έτόλμησε νά άνέβει στούς βράχους των Μετεώρων τόν 
Μάιο τού^ 1811. Έπεισε, όμως, τούς μοναχούς νά του κατεβάσουν σέ ένα κα¬ 
λάθι^ χειρόγραφα γιά νά τα εξετάσει, άλλά δεν ένετόπισε τίποτε τό αξιόλογο. 
Βλ. Ελένη Άγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Τά ταξίδια τού Λόρδου Οιιίΐ- 
ίοι-6 στήν Ανατολική Μεσόγειο, (Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Έρεύνης τού 
Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), Αθήνα 2000, σσ. 31, 58, 202. 
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τό καθολικό, πού μαζί μέ μία μικρότερη έκκλησία κατελάμβαναν τόν 
μισό χώρο τής κορυφής τού βράχου, τό μαγειρείο, τά κελλιά, όπου 
διέμεναν οί δεκατέσσερεις τότε μοναχοί τής μονής, τούς άλλους χώ- 
ους, τόν εξώστη γιά τήν άνοδο καί κάθοδο μέ τό δίκτυ ανθρώπων 

καί άγαθών, καθώς καί τόν παραμελημένο κήπο της. Ο (κιιζοη παρε- 
τήρησε ότι οί παλαιές καλές ήμερες τής μονής είχαν παρέλθει και 
έδειχνε τότε σημεία εγκατάλειψης και φτουχειας. 

Ό ΟΐΓΖοη περιγράφει λεπτομερώς τό άφιερο^μενο στους Λγιους 
Πάντες καθολικό τής μονής καί μας άφησε ένα ικανοποιητικό σχέδιο 
τής κάτοψής του.1 Από τόν πλούσιο διάκοσμο τού καθολικού τον εν¬ 
τυπώσιασε περισσότερο ή άπεικόνιση τής .Μέλλουσας Κρίσης στον 
ανατολικό τοίχο τού νάρθηκα.2 Δυστυχώς δέν διέσωσε στις σημ,ειώσεις 
του τις ημερομηνίες από τις δύο επιγραφές των τοιχογραφιών τού 
ναού τού έτους 1548, πού σήμερα αποδίδεται από τούς μελετητές 
στον Φράγκο Κατελάνο, ούτε εκείνη τού νάρθηκα του 1566, πού άπο- 

δίδει τό έργο στούς άδελφούς Γεώργιο και Φράγκο Κονταρή.3 Παρέ- 

λειψε επίσης νά ονομάσει καί νά μεταγράψει άπο τις σωζόμενες επι¬ 
γραφές τήν χρονολόγηση οικοδόμησης (1627) καί τοιχογράφησης τού 
παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών (1637).4 

Ό Οιιγζοιι ένδιεφέρθη γιά τήν βιβλιοθήκη τής μονής Βαρλαάμ. 

1. Βλ. νϊδίΐ5 Ιο Μοιΐ35ΐ6Πβ5 ίη ΐΐιο Ε&ν3ΐιΙ, ό.π., (ε' έκδ. 1865), σ. 250. 
2. Αυτόθι, σ. 250: αΤΑε εΑαεεΑ Ααε α ροιτ.Α Αεβοεε ίίιε άοοε, νάοθηξ, 

ζιιρροΓίεά Αχ ιηανΑΙε εοΐυηιηε, (Αε ίηίεηον ιναΐ/ οβ ινΑιεΑ, οη εαεΑ ειάε οβ (Αε 
άοοε, Λ ραιηίεά εερεεεεηιαίίοηε οβ (Αε Ααει άαάβεηιεηι αηά (Αε ιοηυεεε 
οβ (Αε εοηάεηιηεά, \νί(Α α ΙίΑειαΙ αίίοωαηεε οββαιηεε αηά άενάε. ΤΑεεε ριε- 
ηιεεε οβ (Αε ΐοπηεηΐε οβ ίΑε ινίεΑεά ατε αίωαχε ρΐαεεά οηίειάε (Αε Αοάχ οβ 
(Αε εΑιιεεΑ, αε ίχρίεαΐ οβ (Αε ηηίιαρρχ εΐαίε οβ (Αοεε ινΑυ ατε οαΐ ο/ ια ραίε: 
(Αεχ αεε ηενεε εεεη ινί(Αίη». Ό Οιιγζοπ θά έπανέλθει στο θέμα τής απεικόνισές 
τής Μέλλουσας Κρίσης στίς ορθόδοξες έκκλησίες κατά τήν περιγραφή τής 
επίσκεψής του στο Άγιον Όρος τό 1837. Μνημονεύει μάλιστα καί τήν Αιψγτ,σιν 
τού έκχριστιανισμού των Βουλγάρων έξ αφορμής τής σκηνής αυτής. Βλ. Χ ΐδίΐδ 
Ιο Μοπ38ΐβΓΪ6δ ΐπ ΐΗβ Γ(*ν3ηΙ, ό.π., κεφ. XXIV (α' έκδ. 1849), σσ. 362-64 καί 
σημ. σ. 365 (■ ε' έκδ. 1865, σσ. 301-3). Γιά τήν εικονογράφηση τής Δευτέρας 
Παρουσίας κατά τήν μεταβυζαντινή περίοδο βλ. Μ. 0ηγΪ(1)8, ΕίικΙο* ηιιγ Ιο 1π- 
^ΟΓΙΚίΙΐΙ (ΙοΠίΐΟΓ ρθδ»-ΚγΖ^ηΙΐί1 (Ινί XV· Η Ιϋ Πΐΐ (1»Ι XIX* 8Ϊβθ1β. ΐΓΟΙ)Ο^Γί»μΙπί·-ΕΛ- 

ΐ1»όΐΐ<|ΐιο, ^Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 16), Θεσσαλονίκη, 1985. 
3. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανός, Μετέωρα. Όδοιπορικό, Μετέωρα. (1990). σσ. 

21-27, ΐδ. σσ. 26-27, όπου καί εικόνες των δύο επιγραφών. 
4. Αυτόθι, σσ. 34-35. Βλ. τώρα Ευη Δ. Σαμπανίκου. Ό ζωγραφι- 



ποφατηρε,. δε οη είχε περί τούς χίλίους τόμους, έκ των όποίων έκα- 

τον εως ί«χ«ποί ήταν παλιοί χειρόγραφοί κώ&κες θεολογίκοϋ περι- 
εχομενου. Ωστοσο επεδίωξε νά άποκτήσει δύο κώδικες, ένα μεγάλου 
σχήματος Βουλγαρικό χειρόγραφο ίστορίκοϋ, όπως εικάζει, περίεχο- 
μενου, καθώς καδένα ελληνικό εικονογραφημένο εύαγγέλίο, σχήμα¬ 

τος τέταρτου, το οποίο καί χρονολογεί στον 11ο αιώνα. Όμως όνέ 
ρων ηγούμενος καί οί μοναχοί ήρνήθησαν νά τοϋ πωλήσουν τά δύο 
αυτα χειρόγραφα. Κανένα από τά μνημονευόμενα χειρόγραφα δέν σώ- 

Παρίρτΐα ΙΓ *“ ή ^ ^ 

Προτού βιος οΕ υπηρέτες καί οί αποσκευές του κατέβουν 
με το δίχτυ, επεσκεφθη τον χώρο δίπλα άπό την Βιβλιοθήκη, όπου 
εφυλασσοντο τά άγ1α λείψανα, αλλά καί την κατάκοσμη μ\ μορφ ς 
άγιων Τράπεζα. Απέφυγε όμως νά είσέλθεί στο σκοτεινό καί κρύο 
μαγειρείο της μονής. ρ 0 

Στις 9 Νοεμβρίου ό Οιτζοη, άφοϋ έστειλε μέ ένα υπηρέτη τά 
«λογά και τις αποσκευές του στην μονή του Μεγάλου Μετεώρου, 6- 

' ε°·κόπευε^α διανυκτερεύσει, περιηγήθηκε πεζή καί έπεσκέφθη 
> λ ς Γ'ψ’ αΡΖ^οντ«« έκείνην του Αγίου Στεφάνου. Μάς 
«ναφερει οτι εκεί διεμεναν δεκατρείς ή δεκατέσσερεις μοναχοί καί 

γράφει συνοπτικά « καθολικό - το οποίο είναι άφιερωμέίο στον 
Αμο Χαράλαμπο - και καταγράφει ανακριβείς πληροφορίες πού 
ελαβο για το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο, τί> όποιο αναφέρει ώς 
έργο ρωσικής τέχνης.* Ζητησε καί έπεσκέφθη τήν βιβλιοθήκη τής μο- 

ης, οπού εφυλασσοντο περί τά έκατόν πενήντα βιβλία. Ό Ουτζοη άπε- 
γοητευθη, καθώς λεγει, άφοϋ κανένα άνάμεσά τους δέν ήταν αξιόλογο 
για την αρχαιότητα ή για κάποιον άλλο λόγο.2 [Βλ. Παράρτημα 1,2). 

κ°ς διάκοσμος του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μον™- 

στα Μετεωρα (1637), Τρίκαλα, 1997, σσ. 30-36 καί πίν 8 στήν σ 374 ^ 

■ νΐδΐΐδ ίο Μοηα5ΐ6Π65 ίπ ΐΗβ Σβνβηΐ, (ε' εκδ. 1865), 6 π σ 254 Τδ 

εξαιρετικό τέμπλο χρονολογείται στό έτος 1814 καί είναι έργο τώνΜετσοβίτών 

ξ λογλυπτων μαστρο-Κωστα καί Δημήτρη. Βλ. Δ. Ζ. Σοφιανός Μετέωοα 

οδοιπορικά, Μετεωρα, [1990], σσ. 48, 54-55. Τοϋ ίδίου, Τά ξυλό^λυπτΙ Χ 

(1814) έργΤΜΖ7°νών <1791> ”***> 

Σπουδών (Μέτσοβο, 28^. ί*»,. ^ 
2. Βλ. νΐδΐΐε £ο Μοωείβήεε ίη ιΙ,<· Ω-νω,ι, (ε' |κδ. 1865), ό.π., σ. 254. 
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Άπό τό ύψος τής μονής έθαύμασε τήν υπέροχη θέα και διε- 
πίστωσε ότι ή περιοχή αυτή έκατοικεΐτο άπό Βλάχους. Αναφέρει 
ακόμη τήν καταστροφή τής Καλαμπάκας άπό ληστές, που είχε ώς 
συνέπεια τήν καταφυγή των κατοίκων στις έγκαταλελειμμένες μ,ονές 
τοϋ Άγιου Νικολάου και τήν Άγια μονή.1 

Στήν συνέχεια έπεσκέφθη τήν μονή τής Αγίας Τριάδος, όπου διέ¬ 

μεναν δέκα ή δώδεκα μοναχοί. Στην βιβλιοθήκη είδε περί τά έκατόν 
βιβλία καί, καθώς λέγει, κανένα χειρόγραφο, όλα όμως σε κακή κατά¬ 

σταση καί καθόλου ένδιαφέροντα. [Βλ. Παράρτημα 1,3]. 

Έπεχείρησε άκολούθως νά άνέβει, χωρίς νά γίνει δεκτός, στήν 
μονή Ρουσάνου, καί προτού νυκτώσει κατευθύνθηκε στήν μονή του 
Μεγάλου Μετεοόρου. Έκεϊ τον ύπεδέχθη ό νέος καί δραστήριος ηγού¬ 

μενος τής μονής, πού άριθμοΰσε περί τούς είκοσι μοναχούς, καί έδεί- 
πνησαν μαζί.2 

Τήν έπομένη, 10 Νοεμβρίου, έπεσκέφθη τό καθολικό, όπου διε- 

πίστωσε ότι οί τοιχογραφίες είναι ύψηλότερης τέχνης άπό εκείνες 
τής μονής Βαρλαάμ, τό είκονοστάσιο όμως τό θεωρεί κατώτερο έκεί- 

νου τής μονής Αγίου Στεφάνου. Αναφέρει άκόμη ότι είδε μία άρ- 
χαία εικόνα πού άποδιδόταν στον Εύαγγελιστή Άουκά, ή οποία, ώστό- 

σο, δέν μνημονεύεται άπό κάποιον άλλο έπισκέπτη τής μονής καί ού¬ 

τε σώζεται σήμερα.3 Ό Οιιτζοπ άναφέρεται λεπτομερώς στό μαγει¬ 
ρείο καί τήν Τράπεζα τής μονής μέ τά μαρμάρινα τραπέζια. 

Άκολούθως έπεσκέφθη τήν βιβλιοθήκη, όπου διεπίστωσε τήν 
ύπαρξη περίπου δύο χιλιάδων τόμων, περιλαμβανομένων καί ορι¬ 

σμένων Άλδίνων, δηλ. άρχετύπο^ν έκδόσεων του 16ου αίώνος. *Τπε- 

λόγισε ότι υπήρχαν στήν συλλογή μερικές έκατοντάδες χειρογρά¬ 

φων, τά όποια, εκτός άπό δύο, ήταν λειτουργικά καί θεολογικά.4 

Άνεζήτησε χωρίς άποτέλεσμα τά χειρόγραφα του Ησιόδου καί του 
Σοφοκλέους, τά όποια μνημονεύει στό έργο του ό Σουηδός ταξι- 

1. Αυτόθι, σσ. 245-55. 

2. Πρόκειται για τον πριυην Χειμάρρας καί Δελβίνου Παίσιο. Πρβλ. 

Σοφιανός-Γαλάβαρης, Τά εικονογραφημένα χφφ., ό.π., τόμ. Α', σ. 44. 

3. νίδίϊδ ίο Μοη&δίβήεδ ΐη ίΐιβ Τενπηί, (ε' έκδ. 1865), ό.π., σ. 260: αΤ/ι.β 
ηιοεί ίηί€Γ68ΐίη§ ιΗ.ίη% ίε α ρΐείιΐΓβ αεετώεά ίο 8ΐ. Σα/οε, ινϊιίεϊι, <λ>ΚαίενεΓ πιαγ 
ύβ ΐίε ΓβαΙ Ηΐεΐοεχ, ίε ενίάεηύχ α νεεχ αηείεηί ατιά ειιήοιιε ραίηύη^§·». 

4. Αυτόθι, σ. 260. Πρβλ. καί Παράρτημα I, 4. 
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διώτης Β]δπΐδΐ3ΐι.1, που έπεσκέφθη τα Μετέωρα τδ έτος 1779.1 Στην 
συνέχεια του άνοιξαν μία μεγάλη κασέλα, όπου έφυλάσσοντο δέκα ή 
δώδεκα περγαμηνά χειρόγραφα του 11ου ή 12ου αίώνος. Ό γέρων 
βιβλιοθηκάριος του έπέτρεψε νά μεταφέρει δύο κώδικες πού έπέ- 

λεξε στο κελλ'ι του ήγουμένου, μέ τον όποιο, κατά τούς ισχυρι¬ 

σμούς του, διεπραγματεύθη την αγορά τους έναντι υψηλού τιμήμα¬ 

τος. Ό ένας κώδικας ήταν μεγάλου σχήματος μέ πλήθος μικρογρα¬ 

φιών, τον όποιο και συνέκρινε μέ τον κώδικα ΕΒηβΓΪίΐηιΐδ τής Όξ- 

φόρδης,2 ενώ ό δεύτερος ήταν ένα μικρού σχήματος εικονογραφημέ¬ 

νο ευαγγέλιο πού έφερε μία εξαιρετική άργυρόδετη στάχωση, πού 
θεωρεί ότι θά ήταν παλαιότερα κτήμα κάποιου ηγεμόνα.3 Ή δια- 

1. Βλ. 1. 1. Β]δΓΠδΐ3ΐιΙ, Βπεί αιιί δβϊηειι ΗΐΐδΙπικϋδοΗεη Κεϊδεη..., ΐΐόβΓ- 

δείζΐ νοη ΟΗπδίΐβη ΗβΐητΐοΗ ΟΐΌδΙαιπΙ, Τείρζΐ^ ιυκ! Κοδίοείμ 1783, σσ. 145-173 

[= Τό οδοιπορικό τής Θεσσαλίας, μετάφραση, προλεγόμενα, σημείωσες Μεσε- 

βρινός, (Τά Τετράδια του Ρήγα), Θεσσαλονίκη, 1979, σσ. 73-97]. Βλ. επίσης 

Ν. Ά. Βέης, Τά Χειρόγραφα των Μετεώρων, τ. Α', Προλεγόμενα, σ. 37*. 

Ιωάννα Κόλια, Θεσσαλικά χειρόγραφα σέ ξένες συλλογές, Μεσαιωνικά και 

Νέα Ελληνικά 1 (Αθήνα, 1984), 71-79 (πίν. ΛΓ'-ΛΘ'), ίδ. σσ. 75-76. Βλ. 

τώρα Δ. Ζ. Σοφιανός - Γ. Γαλάβαρης, Τά εικονογραφημένα χειρόγραφα 

των Μετεώρων, ο.π., τ. Α', σσ. 38-39. 

2. Την τύχη τού πολυτελούς αύτοΰ εικονογραφημένου χειρογράφου πού 

σήμερα λανθάνει παρακολουθούν οί Σοφιανός καί Γαλάβαρης, Τά εικονο¬ 

γραφημένα χειρόγραφα, ο.π., σσ. 44-45. Ό κώδικας μνημονεύεται σέ κατα¬ 

γραφή τού 1860, στον λεγόμενο «Ιερό κώδικα» τής μονής Μεταμορφώσεως, 

άρ. 595, ως άκολούθως: «3: Ευαγγέλια εις Μεμβρ. έξ ών τό υπ Άρώμον εννέα 

Δια τάς έν αντω Ιστοριογραφίας Απάντων των Δεσποτικών Εορτών και των 

θαυμάτων δσα ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έποίησεν έπ'ι της γης, Μετά δε 

και των Παθοιμάτων αυτόν έθανμάσθη παρ' δλλων τών Προσκυνητών». Βλ. 

καί Ν. Ά. Βέης, Τά Χειρόγραφα τών Μετεώρων, τ. Α', β' έκδ., Αθήναι, 1998, 

σσ. 625-628, ίδ. 627-28, όπου περιγραφή τού κώδικα 595. Βλ. αυτόθι, Προ¬ 

λεγόμενα, σσ. *41-*42, σημ. 38. 

3. Βλ. νϊδΐΐδ Ιο Μοπ351οπ€5 ϊη ίΗε ΤβνίΐηΙ, (ε' έκδ. 1865), ο.π., σ. 261: 

«ΑηοίΗεε νοίιιπιε ο/ιΚε ΟοερεΙε, ϊη α νειγειηαίΐ, εΐεατ Καηά, Κοιιιιά ΐη α Κίηά ο/ 

εΐΐνεεβΙα.£Γββ ο(ΐΚε εαηιε άαΐε αε ίΚε ΚοοΚ, αΙ$ο εχείίεά ηιγ αάπιίταήοη. Τ/ιοεε 

ιν Η ο ΐαΚε αη ϊηίεεεεί ίη Ιίΐβΐ'αΓγ αηΐΐριιίΐίβε ο/ ΐΚϊε είαεε αεε αωατε ο/ ΐΚε ρεεαΐ εα- 

ήΐγ ο/ αη οεηατηεηίαΐ Κίηάϊηξ ϊη α Βγζαηήηε πιαηηεεεϊρί. ΤΚίε ποιεί άοιιΚάεεε 

Κάνε Κεεη ίΚε ροεΚεί νοίιιπιε ο/εοπιε εογαΐ ρεεεοη.α§ευ. Πράγματι, ό κώδικας 

ήταν κτήμα τού κτίτορος Ιωάννη Οΰρεση Παλαιολόγου, πού υπογράφει μέ τό 

μοναστικό του όνομα ώς’Ιωάσαφ, στο έσοκτερικό τής πρόσθιας πινακίδας. Στήν 

καταγραφή τού 1860 άναφέρεται ώς άκολούθως: αΐ Τετρά Ευάγγελον μικρόν εις 
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φωνία, όμως, τού βιβλιοθηκάριου καί τών μοναχών, στήν όποια ό 
Οιιτζοη άναφέρεται διά μακρών, οδήγησαν στήν επιστροφή τών χρη¬ 

μάτων καί τήν ακύρωση τής διάθεσης τών δύο χειρογράφων [βλ. Πα¬ 

ράρτημα 1,4]. 
Ό Οιιγζοπ κατέβηκε άπό τό Μεγάλο Μετέωρο στενοχωρημένος 

πού άπέτυχε νά αποκτήσει τά δύο χειρόγραφα καί ταπεινωμένος άπό 
τήν συμπεριφορά τών μοναχών. Όταν τό δίκτυ έφθασε στο έδαφος 
καί ή ομάδα τών ληστών πού τον συνόδευε έπληροφορήθη γιά τά συμ¬ 

βάντα προσεφέρθησαν νά του άποφέρουν, χρησιμοποιώντας βια, τα 

δύο επιθυμητά χειρόγραφα. Τούς εμπόδισε μέ βαρειά καρδιά.1 

Πήρε τον δρόμο τής έπιστροφής μέσω Μετσόβου, Ίωαννίνων 
καί Παραμυθίας καί στις 15 Νοεμβρίου έπανήλθε στήν Κέρκυρα καί 

τό άσφαλές άγγλικό έδαφος τών Ίονίων νήσων. 
Παρότι ό Οιιτζοη δέν μνημονεύει στο έργο του νΐδΐΐδ Ιο Μο- 

ΠΗδΐ6Π6δ ϊη Πιθ Τεν^ηΐ, τήν άπόκτηση χειρογράφων άπό τά Μετέω¬ 

ρα, στον Κατάλογο τών χειρογράφων τής Συλλογής του, πού ό ίδιος 
συνέταξε τό 1849, άναφέρει ένα κώδικα ώς προερχόμενον άπό τήν μο¬ 

νή τού Μεγάλου Μετεώρου.2 Ή δημοσίευση τό 1923 τού έπικολλη- 

μένου στον κώδικα σχετικού σημειώματος τού Οιιτζοη3 καί στήν συν- 

Μεμβρ. Άργυροδεμένον τον Άγιου Ίωάσαφ τον και Κτήτορος τής Μ». Τό μικρού 

σχήματος (120 X 95 χιλ.) πολυτελές αυτό χειρόγραφο τού 14ου αί., μέ πιθανή 

προέλευση άπό τά Ιωάννινα, μετεφέρθη βιαίως τό 1882 στήν Εθνική Βιβλιο¬ 

θήκη τής Ελλάδος, όπου καί έλαβε τον άριθμό 58. Βλ. σύντομη περιγραφή του: 

Ί. καί Ά. Σακελλίων, Κατάλογος τών χειρογράφων τής Εθνικής Βιβλιοθή¬ 

κης τής Ελλάδος, Αθήναι, 1892, σ. 12. Βλ. επίσης Α. Μ3Γ3ν3-ΟΗβίζΐηίοο- 

Ιίίοιι - 05γ. Τοιιίεχΐ-ΡβδΜιοιι, Θ&ΐΜο^υβ οί ίΐιε ΙΙΙυπιΐη&ΙβίΙ Βγζβηίίηβ Μλπιι- 

δοήρίδ ίη ίόο ΝίΐΐΐοηΜ Πϊ1>Γ3Γγ οί Οτεβοβ, II, ΑιΙιεηδ, 1985, ηο. 56, σσ. 220-23 

(ίί§5. 430-431), όπου καί άλλη βιβλιογραφία. Βλ. τιάρα Δ. Ζ. Σοφιανός - Γ. 

Γαλάβαρης, Τά εικονογραφημένα χειρόγραφα τών Μετεώρων, ο.π., τ. Α, 

σσ. 44-46. Δ. Ζ. Σοφιανός, Τό χρονικό τής Κρατικής έπιχείρησης τού 1882 

(Αύγ.) καί τής αρπαγής καί μεταφοράς τους στήν Αθήνα 104 χειρογράφων τής 

Μονής τού Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμορφώσεως), Μετέωρα 57-58 (2004), 

5-16, ίδ. σσ. 12 (φο:>τ. τής άργυρόδετης στάχωσης) καί 15-16. 

1. νΐδΐίδ ίο Μοη35ΐ6Π65 ΐη ίΐιε Γεναηί, (ε' έκδ. 1865), ο.π., σσ. 262-65. 

Πρβλ. Παράρτημα 1,4. 

2. Βλ. κατωτέρω τό σημείωμα τού Οιιτζοη στον κώδικα ΒΕ ΑάάίύοηαΙ 

39618, σσ. 429-430 καί 430 σημ. 1. 

3. Βλ. Γ. Η. Μ3Γδ1ΐ3ΐ1, Α πιβηιΐδεπρί οί Οεοτ^ΐοδ ΟΗιηηηοδ από 3 ννοτίώ- 

οότοπίείε, Βγζ.-Νειι^τ. ΗΙίΓόϊκΙιβΓ 4 (1923), 99-100. 
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έχε-α ή σύντομη περιγραφή του, πού έγινε μετά την παραχώρηση της 
συλλογήε του στο Βρετανικό Μουσείο (1917), οπού κατέλαβε τον 
αριθμό: ΒΙ. Λ(Ι<ίιΐιοηαΙ ·Χ%'ΙΗ. έπεβεβαίωσαν το γεγονός.1 

Τον κώδικα έμελετήσαμε έπι τόπου σέ τρεις επισκέψεις μας 
στην Βρετανική Βιβλιοθήκη στις 9 και 12 Ιουνίου και συμπληρωμα- 

τικα στις 22 Σεπτεμβρίου 2007. Ή περιγραφή τού κώδικα άκολου- 

θει το σχήμα πού προτείνεται στα Χρονολογημένα Κυπριακά Χει¬ 
ρόγραφα.2 

1ώΓαΓ*· Μ3 Λ<ΜΜ°ηαΙ 39618, (οΐί,π Μ*. 
αλλVI), 16ος αί. (πρώτο ήμισυ). 

1. Εμμετρο Χρονικό τού Κωνσταντίνου Μανασσή (κολοβό), Κα¬ 
νόνες και άλλα μικρά θεολογικά πρίυτίστως κείμενα. 

2. Χάρτης δυτικός, λεπτός, στιλπνός, υποκίτρινος, πολύ καλής 
διατηρήσεως. ' 

3. Φύλλα VI - 77 + γ, 143 χ 107 χιλ., Ή γραφόμενη επιφάνεια 
ποικίλλει κατά γραφέα και περιεχόμενο. Στο Χρονικό τού Μανασσή 
ο». 107 χ μ. 45-75 χιλ. 

4. Περιεχόμενα. 

1. (φφ. 1Γ-3Γ): ΑΐΗ3η35ϋ Αΐβχβικίηηί (^ιιβδϋοηβδ 3(1 ΑηΐίοεΗιίΓη 
, Του άγ(ίου) άθανασίου άρχιέπισκόπου άλεξανδρεί(ας) | προς 
άντίοχον άρχοντα, περί πλείστων καί | άναγκαί(ων) ζητιμ(ά)τ(ων), 

των έν τ(αΐς) γραφαΐς άπορουμ(ένων) | καί παρα πάσιν χριστϊανοϊς 
γινωσκεσθαι ο]φειλόμ(εν)ον: Έρώτισης τού άντϊόχου. 

>Λ ίη°· Προηγούμενος μ(έν) πιστεύσαντες, κ(αί) βαπτισΟέν|τες εις 
τριάδα ομοούσιον. 

°65· ΤΡεϊ^ όμολογίαι· μία πίστεις· μία ελάμψις· Τρεις λαμ¬ 
πρότητες- μία δόξα:- 

[Ε(1. Ρη(γο1ο@;3 ΟΓ3603 != Ρ(,) 28, στ. 597 κ.έ. μεταξύ των 
αμφίβολων έργων τού Αθανασίου]. 

η Ψ' 'ί,'*',Ι,η· «ί ΛιΜίϋ,,η, ι„ ιΙιο Μϋ,ιικκηρΚ 1916- 
1920. ΡιοΛητ Ι,ν I. 1<Ιγι5 ΒοΙΙ, ίοικίοη, 1933, σ«. 91-96. 

2. Βλ. (1. Ν. ΟοηεΙαηιϊι,ίϋοκ ηγκ! Κ. Βτο«νηίι,8. 0»ιμΙ Οη*|< Μ#ηιι- 

“ηρ1δ ™ (-νρ·τΐ5 10 ι!„. ν<’.ΐΓ 1576 (Β,.η,ΙβΠοη Οί,Ι, 3Ι..Λ.*, 30»ικΙ Ονρηι» 

' 1'.,'ηΙ70„Γ;'Χ'·' :,η<1 8ι“,|'1* 0|' ι,1<· 11-V »ί Ονρπι», 18), ΧνικΗϊηβΚη 
υ.Κ.- \κ·αΗΐΗ. 199.5. σσ. ν-νί. 
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2. (φφ. 3ν-8Γ): Ιοίΐηιιϊδ 01ίηΐ3θΐ, Αιΐ3εερ1ΐ3ΐ3Ϊοδΐδ: Τού άγιωτ(ά)- 

τ(ου) ίωάννου του τ(ής) κλήμακος, άνακε|φαλέοσις ένεπίτομη, έκ των 
προειρημέναν αυτού λόγων. 

Ιηε. Πίστις βεβαία, άποταγής μ.(ήτη)ρ. 

ϋεδ. ΤοΤς διά πάθους καθα|ροΐς τή καρδία, ότι αυτοί τον θ(εόν) 

όψονται- αύτώ | ή δόξα εις τούς αιώνας των αιώνων αμήν. 

[Εά. ΡΟ 88, στ. 1084 -1092] 

3. (φφ. 8Γ-17Γ): "Υμνοι καί Κανόνες. 

α. (φ. 8Γ_ν): Στιχ(η)ρ(ά) θ(εοτο)κ(ία), ηχ(ος) πλ(άγιος) δ' ό έν 
έδέμ παράδεισος. 

Ιηο. Των άπαιώνος σήμερον νεκρών. 

ϋεδ. κ(αί) άξίωσον τούτους τής ού(ρα)νίου βασιλεί(ας) σου. 
β'· (φ. 8ν): Ποίημα κασσιαν(ής) (μον)αχ(ής). 

Ιηο. Κ(ύρι)ε ή έν πολλαΐς άμαρτίαις περιπεσουσα γυνή, 

βεδ. Μη με την πανδούλην παρίδης- ό άμέτρη|τον έχων το έλεος. 

[Ε3. λ¥. ΟΗπδΙ-Μ. Ρ3ΐ·3ΐιϊ1ί3δ, ΑηΐΗο1ο£ΐ3 ^πιεοα οαπηΐπιιηι εΐιπ- 

δώδΐιοπιπι, Είρδΐ3β, 1871, 104]. 

γ· (φφ. 9Γ-11Γ): Κανών έξομολογητικός Θωμ,ά μοναχού: Κα¬ 

ινών) εις τ(όν) Κ(ύριο)ν ήμ(ών) ί(ησοΰ)ν χ(ριστο)ν: έξομολογητικο(ς) 

οΰ ή άκροστ(ι)χ(ίς) | έξομολόγησις θωμά μοναχού. 

Ιπε. Εξομολογούμαι σοι βασιλεύ- θ(ε)έ των άπάντ(ων)· | 6σα 
ήμαρτον έκ ψυχής- κ(αί) λόγω καί έργω. 

ϋεδ. τολμώντα ταΰτα λέγειν- δέσποινα [ σώσον με τον δοΰλον σου. 

δ'. (φ. 11Γ_ν): Μ3ΐ·Ϊ3β 0είρ3Γ3β ΕαικίπΟο ηιείπε»: Έγκώμιον εις 
τ(ήν) ύπεραγίαν θ(εοτό)κον. 

Ιηο. Ήν πάλαι προεκήρυξαν των προφητ(ών) χορίαι. 
Όβδ. τ(ήν) όντως θε|οτόκον σέ μεγαλύνομ(εν). 

[Πρβλ. ΒΗΟ, 1049ε, 1102ε- ΕΕΒΣ 14 (1938), 42] 

ε'. (φφ. '11ν-12Γ): Εις την αύτήν έτερος. 

Ιηο. Χαίρε δέσποινα μ(ήτε)ρ έλέους, ζωή, γλυκύτης, κ(αί) έλπίς 
ημών χαϊρε. . 

ϋεδ. έλέους τύχω έν τή ημέρα | τής κρίσεως σου τής άδεκάστου. 

ς'. (φφ. 12ν-15Γ): Κάνουν Ιεροθέου Μοναχού:1 Καν(ών) έξομο- 

λογητϊκ(ός) του φιλοσόφου Ιεροθέου (μον)αχ(ου) | εις τον κ(ύριο)ν 
ήμ(ών) ι(ησοΰ)ν χ(ριστό)ν ωδ(ή) αηήχ(ος) πλ(άγιος) δ'Αρματηλάτην. 

1. Βλ. ΡΓθ5ορο§Γ3ρ1ιΐδοΗβδ Τεχίΐωη θει· Ρ^ΐαίοΐο^εηζεΐΐ:, άρ. 8135. 



424 Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη 

Ιπΰ. Εξαγγελίαν των έμών νυν πράξεουν πλημμελημάτων ό ών* 

ών έξ αρχής βίου, έν σπουδή | συννέλεξα. 

Όβδ. κ(αί) ταΐς λϊταΐς τής σής μ(ητ)ρ(ό)ς κ(αί) πάντων | αγίων 
σου· σ(ωτη)ρίαν ψυχικήν έπϊβράβευσον. 

[Πρβλ. οο<3 Νδζ. Μβκ. Οΐπδδΐδ II, εοά 126, φφ. 49-54· Ιερο¬ 

σολύμων, ακί. Σάββα 434, φ. 171 ν· Άθως, Διονυσίου, εοά. 529, άρ. 11]. 

XI. (φφ. 15ν-17Γ): Κανών Ανωνύμου. Στην κάτω ωα μέ ερυ¬ 

θρά: φι(λί)ππου του αποστόλου σου κ(ύρι)ε. 

Ιηο. Ανομιών έκκυλισθείς εις βόρβορον, όλος ρερύπωμαι. 
ϋβδ. Χαΐρε ή μόνη | σ(ωτη)ρία των ύμνούντων σε. 

4. (φφ. 18Γ-70ν): Άνεπίγραφον έμμετρον χρονικόν κολοβόν (ί.β. 

Κωνσταντίνου Μανασσή, Σύνοψις Χρονική). 

Ιηο. Η μεν φιλόϋλος ψυχή, ταΐς υλαις έπιχάσκει.1 

Οβδ. (ατελής): προς λάχους άνατρέχον δέ, δυσβάτους θηρο- 

τρόφους, | <κ>αί λόγχους 3ηΙε εοιτεείίοηεπι δει·. λόνμ(ας)... (ϊ.ε. στ 
2753). 

(ΟοηδΙ&πΙΐηΐ Μβηβδβκ, ΒΓβνίίΐηυιη ΟΗτοηίαιιη, ΚεεεηδίιΚ Ο. Πηπι- 

ρδΐ(Ιίδ, (ΟοΓρίΙδ ΚοίΐΐΐυΐΙΊ ΗΪ310ΙΊ36 ΒγΖ3ηΐίΐ136, δβΠ65 ΑΐΗθίιΐθΠδΐδ, 36) 

ΑΐΗβηίδ, 1996, σσ. 5-151]. 

5. (φφ. 71Γ-74Γ): Άνεπίγραφον κείμενον περί τής σοφίας των 
προφητών. 

Ιηο. Τάς του σολομώντος άφ’ών και οί των | ιατρών παΐδες τάς 
άφορμάς έλα|βον. 

Οθδ. τών θείων εντολών του | ίδιου τ(ου) θ(εο)ΰ κατά λιγώρισε. 

6. (φφ. 74ν-75ν): ΝοΙβε νατί&ε εί δείιειίε. 

α. (φ. 74ν): Ιηο. Έχε επί λογισμόν ώ παΐ* τά γραφόμενά σοι 
ρησείδια κ(αί) λεξείδ(ια). 

Οβδ. κ(αί) βροτοΐς | περιώνυμον. 

[Πρόκειται για τό 10ο σχέδος του Μανουήλ Μοσχοπούλου, ε<ϊ. 
ΚοΒεΓίιΐδ 8ΐθρ1ΐ3ΐιιΐδ, Μ&ιιιείΐδ Μοδοΐιοριιΐΐ πιΐίοηε 6Χ3ηιΐιΐ3η(ΐ36 ογ3- 

Ιΐοηΐδ ΗΒβΙΙυδ, Ρατίβ 1545, σ. 133]. 

β. (φ. 74ν): Ιηο. Πόνοι γεννώσι δόξ(αν). 

1. Ο ΜίΐΓδ1ΐ3ΐ1 ό.π., εξέδωσε τους 22 πρώτους στίχους του Χρονικού, 
τό όποιο και έθεώρησε αρχικά ώς άγνωστο καί άδημοσίευτο, για να διορθώσει 

μέ^ σημείωση επί του πιεστηρίου: «I Ηβνβ βΐηοβ ίοιιικί Ιΐι»1 ιΗβ δόονβ ΐδ ρ&Π ο£ 

Σύνοψις ιστορική οί ΠοηδΙϋηΐϊηβ Μίΐη33865». 
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Ι)οδ. κ(αί) τή άναγνώσει πρόσκεισθε, | ίνα σοφώτατοι γένη- 

σθε. 
[Πρόκειται για τό 8ο σχέδος τοΰ Μανουήλ Μοσχοπούλου, <*(Ι. 

Β. 8ΐερ1ΐ3πιΐδ, ό.π., σ. 118 . 

γ'. (φφ. 74ν-75ν): Ιιιε. Εί βούλ(ει) δηλοποιώ ! σοι ποια λέγει 

άναγνώσει, κ(αί) τίνα δεΐ άναγίνώσκειν βιβλία. Εί μέν βούλ(ει) τής 

παλαιάς διαθήκης, άνάγνωθ(ι) ταΰτ(α). 

]>§. κ(αί) εί μ(έν) ένι από τους Οεοφόρους άνδρας ούς έφημ(εν), ! 

η εγκώμιο ν τίνος αγίου· ή μαρτύρϊον, ή βίος, κ(αί) ούκ έχει άνακάτωμα 

τι | πότες ένδον* να τό άναγινώσκωμεν εί δέ [έστι ίιι Γ3511Γ3 δΟΓ.] ένϊ 

ώς προέφημ(εν) | ψευδές, νά τό άποστρεφόμεθ(α) ώς ψευδές. 

δ'. (φ. 75ν): Καταγραφή τών πέντε βιβλίων τής πεντατεύχου 

εις δύο στήλας. 

7. (φφ. 75ν-76Γ): Α6νεΓδΐΐδ ΙιΜδβοδ θΓ3ΐΐο: Καλή διάλεξεις πρό(ς) 

Εβραίους. | 

Ιικ. Πώς όφείλωμεν ήμεΐς οί χριστιανοί λέγειν Ίουδαί(οις). 

ότι | ό χ(ριστό)ς ήν ό θ(εό)ς. 

ϋεδ. Ό Δανιήλ λ(έ)γ(ει). Έθεώρουν κ(α!) ίδου μ(ε)τ(ά) τών νε¬ 

φελών τού ού(ρα)νου, έρχόμεν(ον). ί κ(αί) έως τού παλαιού τών ημε¬ 

ρών έφθασεν, κ(αΐ) αύτω έδόθη τιμή : κ(αί) άρχή κ(αί) βασιλ(εία). 

8. (φ. 76Γ): ΤΚκΙβοεπι 3ρρ3πίϊοηεδ Οοιηΐιιί, ροδίςυβηι Βίε β ιπογ- 

Ιϋΐδ βυπβχίΐ. [Άνεπίγραφον περί τών έμφανίσεων τού Ιησού μετά τήν 

Άνάστασιν καί προ τής Άναλήψεως . 

Ιηο. Ένδεκάκις δέ αύτοΐς εις τό φανερόν φαίνεται, πρώτον μέν 

ώφθη τή μαρία έν τώ μνήμ(χ)τΐ κ(αί) ταΐς άλλαις γυναιξΐν. 

ϋβδ. έπειτα τοΐς ό (= έβδομήκοντα)· ειτα εις 1 τό όρος τής 

γαλιλαίας ου έτάξατο αύτοΐς ό ί(ησού)ς· κ(αί) εις τό όρος ■ τών 

έλαιών οτε κ(αί) ή άνάληψις γέγονε. 

[Πρβλ. Ιοδεροδ, ΚΐΒεΙΙιΐδ ιηειηοπΜΐδ, (:3μ. 152, Ρ(* 106, στ. 

169(1-172Α· καί ΝΟικΙ. ΤΗεοΙ. ^γ. 325, Γ. 1 οΓ-ν] 

9. (φ. 76Γ): ΑηοηγηΊΐΐδ ΟΗτοηίεοη 1>Γενε, Λ.Ο. 1553. 

Ιηε. Άπό τής τού άδάμ πρωτ(ο)πλάσεως· έως τού κατακλεισμού. 

έτ(η) ,βσμβ'. | 

1)βδ. άπό δέ άδάμ, έ(ως) χ(ριστο)ύ, έτ(η) ,εφγ' | άπό δέ χ(ριστο)υ 

μέχρη τήν σήμερον, ετ(η) ,αφνγ'. . γίνεται βίσεκτος, κ(α)τ(ά) τετρα¬ 

ετίαν· διά τό | πλεονάζειν έκάστου χρόνος, έυρας τρεις* κ(αί) τότε έχει 

ό φε(υ)ρ(ουάριος) | μ(έ)ρ(αν) | ή κθ'. 
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δ. Γραφές-Γραφείς. 

Στην σημερινή μορφή του κώδικα εντοπίζονται έξι διαφορετικά 
χέρια του 16ου αίώνος. Ό γραφέας Α, του πρώτου ήμίσεως του 16ου 
αΐ., εγραψε τά φύλλα 1Γ-8Γ (οί 8 άνοι στίχοι του φ. 8) (βλ. πίν. 4). Χρη¬ 

σιμοποιεί βαθύ μαύρο μελάνι καλής διατηρήσεως και γράφει μικρά 
ελαφρώς δεξιοκλινή και ευανάγνωστα γράμματα, μέ τις συνήθεις βρα¬ 

χυγραφίες. Γράφει 21-23 στίχους άνά σελίδα. Συμπληρώνει στήν ώα 
τυχόν παραλείψεις του, βλ. λ.χ. φ. 5ν. Γράφει μικρά έρυθρά στήν ωα 
και σποραδικά εντός κειμένου. 

Ό γραφέας Β έγραψε τά φύλλα 8Γ, στ. 9-8ν και 74ν-75ν, στ. 10. 

Χρησιμοποιεί μελάνι ύπόξανθο. Γραφή μικρά, έλαφρώς δεξιοκλινής' 
μέτριου βιβλιογράφου. ’ 

0 ΪΡ«φβ*ς Γ έγραψε τά φύλλα 9Γ-17Γ (βλ. πίν. 5). Χρησιμοποιεί 
βαθύ μαύρο μελάνι καλά διατηρημένο. Γραφή μικρά, έλαφρώς δεξιο- 

κλινης, ευανάγνωστος, έμπειρου βιβλιογράφου. 

, 0 ΥΡαΦ^αζ Δ είναι ό κύριος γραφέας τού κώδικα και γράφει 
αποκλειστικά τύ άνεπίγραφο και ημιτελές χρονικό τού Μανασσή, ήτοι 
τα φύλλα 18^-70ν (βλ. πίν. 6). Γράφει 27 στίχους άνά σελίδα. Γραφή 
μικρά, έλαφρώς δεξιοκλινής, καθαρά και ευανάγνωστος, έμπειρου βι- 

βλιογράφου. Μελάνι μαύρο καλά διατηρημένο. Τύ πρώτο γράμμα τών 
στίχων συνήθως έρυθρόγραφο. 

Ό γραφέας Ε έγραψε τά φύλλα 71*-74>\ Χρησιμοποιεί άνοστο 
μαύρο μελανί και γράφει πιί> μεγάλα γράμματα μέ παρόμοια μέ τούς 

άλλους γραφείς συμπλέγματα γραμμάτων. Γράφει 27 στίχους άνά 

Ένας τελευταίος γραφέας ς έγραψε, ίσως λίγο αργότερα, τό έ¬ 

τος 1553, τα φύλλα 75\ στίχος 11 - 76Γ, μέ ένα βαθύ μαύρο μελά- 

VI, μικρά γράμματα, τά τελευταία τρία σύντομα κείμενα του κώδικα. 

Προβαίνει επίσης σέ προσθήκες στήν έξωτερική ώα, βλ. λ.χ. φ. 75ν. 

6. Χρονολόγηση. 

Ό κώδικας έγράφη στο πρώτο ήμισυ τού 16ου αίώνος άπο εξι 
διαφορετικούς γράφεις. Ό γραφέας ς, πού γράφει τά τελευταία δύο 
φύλλα τού κώδικα (ί.β. φφ. 75ν-76Γ), χρονολογεί στο φύλλο 76Γ τήν 
παρέμβασή του στο έτος 1553: «άπύ δέ Χ(ριστο)ΰ μέχρη τήν σήμε¬ 
ρον, ετ(η) ,αφνγ'». 
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7. Διακόσμηση. 

Μικρά ερυθρά αρχικά και μάλιστα στο Χρονικό του Μανασσή 
συνήθως το πρώτο γράμμα μέ έρυθρά. Απλά έπίτιτλα κοσμήματα 
στήν άρχή τών περισσοτέρων κειμένων απαντούν στα φύλλα: 1Γ, 3'' 

15ν, 18γ, 75ν. Ή κυκλική έρυθρά σφραγίδα μέ τήν έπιγραφή: ΒΚΓΓ- 

18II | ΜΙΙδΕϋΜ στά φύλλα: 1\'ν, 26ν, 37ν, 48Γ και 76ν. 

8. Στάχωση. 

Το χειρόγραφο άνεσταχώθη έκ νέου στήν Βρετανική Βιβλιοθή¬ 

κη το 1983, σέ αντικατάσταση προηγούμενης σταχώσεως, γενομένης 
πιθανόν υπό τού Οιγζοιι, μέ σανίδα πάχους 4 χιλιοστών μέ ανοικτό 
καφέ ύφασμα και άνοικτό καφέ δέρμα στις τέσσερεις γωνίες. Τό 
ίδιο δέρμα καί στήν ράχη, όπου είναι έπικολλημένη μαύρη δερμάτινη 
λωρίδα, στήν οποία αναγράφεται μέ έκτυπα χρυσά γράμματα καί έκ 
τών κάτω προς τά άνω: 

ϊ I ΒΚΙΤΙ5Η ΕΙΒΚΑΚΥ || ΒΕΟϋΕΤΗΕϋ || ΟΟΝ5ΤΑΝΤΙΝΕ || ΡΑΚΗΑΜ || 

[| α || ΑϋϋΙΤΙΟΝΑΕ Μ3. || ΒΥ ϋΑΚΕΑ || ΜΑΝΑ58Ε5, || Μ$. XXXVI. 623 || 

II II 39618 || ΙΑϋΥ Ζ01Μ2ΗΕ || Ε’ΓΟ. || || 

Οί αριθμοί α καί 623 σέ λευκές έτικέτες, έπικολλημένες όρι- 

ζοντίως στή ράχη. Κατά τήν άναστάχωση τού 1983 τό χειρόγραφο 
ύπέστη σοβαρή συντήρηση. Σέ έπικολλημένο φύλλο στο πίσω παρά¬ 

φυλλο καταγράφονται έντύπως τά έξής: Οβραιΐιηειιΐ; οί Μ^ηιΐδοηρΙδ 
| Κθ0θΓ(1 οί ΤΓ6311Ϊ1ΘΠΙ, ΕχΙταοΚοη, Κθρ3ίΓ, βίο. I οί Μ8. ηο. Α6γ1 

39618. 

0*1® Ρ 3ΓίϊθΙΐΐ3Γ5 Ν^ηΐθ 

15-4-83 Εχ3ΐηΐιΐ6(1 αίΐβΓ Βΐικ1ϊη§· ΚΙίΚ. 

Μέ έρυθρό μελάνι στο έσωτερικό τού πίσω σταχώματος: Β.Γ. 

1983 | Τΐιΐδ ΐδ 3η ΐηΐιοιίδβ Βίη<1ίη§ ΐη ΐΐιβ ΒΓ. 

9. Σύνθεση-Τεύχη. 

Κατά τήν τελευταία άναστάχωση τού 1983 προσετέθησαν τρία 

λευκά χαρτώα παράφυλλα στήν άρχή καί τρία στο τέλος τού κώδικα. 

Στήν άρχή τού χειρογράφου διατηρείται ώς παράφυλλο IV τό εκτενές 

κτητορικό σημείωμα τού Κοόβιΐ Οιιτζοπ (βλ. κατωτέρω). Άκολου- 
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θε! ένα παρένθετο πτυσσόμενο φύλλο, πού έπεκολλήθη το 1983, για 
τήν καταγραφή τής σχετικής μέ τον κώδικα βιβλιογραφίας, όπου 
αναγράφεται έντυπους: «Εογ ρπηίοά ΙβχΙ ογ ιιοΐίεεδ οΓ ΐΗίδ Μ8. δεε:». 

Ακολουθεί μέ μελάνι ή σημείωση: Ε. Η. ΜθΤδΙι&Π, ΒγζΗηΐίηίδεΒ- 

Νευ^πεοΙΒίδοΗε Ι&ΗτΒϋοίιβτ, IV (1923), 99ί. (ΒποΓ | ηεοοηηΐ ηηΒ ΐτνο 
εχίΓΗΟΐδ). Διατηρούνται επίσης τά δύο αρχικά παράφυλλα τής προη¬ 

γούμενης σταχώσεως ΐ-ΐί, τά όποια ονομάζομε έδώ παράφυλλα ν~νΐ. 
Αρίθμηση των φύλλων του χειρογράφου μέ μολύβι στην άνω δεξιά 
ωα, πού έγινε, μετά τήν απόκτηση του κώδικα άπό τήν Βρετανική 
Βιβλιοθήκη (1917), πιθανόν, κατά τήν εξέταση του κώδικα από τον 
Μ&ΓδΗαΙΙ, πού οδήγησε στήν δημοσιευμένη περιγραφή του 1933. Τά 
φύλλα άριθμοΰνται μέ ανοικτό μαύρο μελάνι και στήν κάτω έξωτερι- 

κή ωα άπό παλαιότερο χέρι (Ουτζοη;). Τά τεύχη του κώδικα στήν 
σημερινή του μορφή έχουν ώς ακολούθως: 1x8 (8), 9 (10-1, ένα φύλ¬ 

λο άπεκόπη κάθετα μετά τό φύλλο 17 χωρίς φθορά κειμένου: (17), 

15 (16-1, ένα φύλλο έξέπεσε στήν αρχή χωρίς φθορά κειμένου: (32), 

16 (48), 2x14 (76), 1 (προέρχεται μάλλον άπό τήν προηγούμενη 
στάχωση του κώδικα: (77). Τό φ. 76ν λευκό. 

10. Μεταγενέστερα Σημειώματα. 

ΐ. Στο σημερινό παράφυλλο IV* έγράφη μέ μαύρο μελάνι άπό 
τον τελευταίο κτήτορα του κώδικα ΚοΒεΠ; Ουτζοη τό έξής ιδιόχειρο 
σημείωμα: 

ΓγΟΙΠ ΒίΟ £Γ63ΐ ΜθΠ35ΐβΓγ | 
Άΐ Μεΐ60Γ3, ίη ΑΙΚεΠΙΠ. | 

1835 | 

Η. ΟυΚΖΟΝ:1 

Κατωτέρω στο ίδιο φύλλο ΙΥν υπάρχει ή μικρή ερυθρά σφραγί¬ 

δα μέ τήν επιγραφή: ΒΚΙΤΙ8Η | ΜυδΕΙΙΜ. 

Ακόμη κατωτέρω στο φύλλο ΐνν έγράφη μέ μολύβι άπό πρόσ¬ 
φατο χέρι: 99 623α. 

1. Δεν γνωρίζουμε πότε έγραψε τό σημείωμα αυτό ό ΟιΐΓΖοη μέ τήν 

εσφαλμένη ημερομηνία τής απόκτησης του κώδικα. Ίσως νά έγραψε τά δύο 

σημειώματα στον κώδικα το 1845, όταν έτακτοποίησε τά χειρόγραφά του καί 

άρχισε τήν σύνθεση του οδοιπορικού του. Βλ. καί Οοπηδοΐί, “Α ΟεηΟεηίδη’δ 
Βοοίώ’, ό.π., σ. 148. 
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ΐί. Στο παράφυλλο \ΊΓ'ν (παλαιότερα ϋΓ_ν) υπάρχει εκτενές ση¬ 

μείωμα του ΚοΒογΙ Οιιγζοιι, τό όποιο έξέδωσε ό ΜείΓδύΜΙ [Βνζ3ηΒ- 

ηΐδοΐι - Νειι^τίεεΒίδοΙιε ΜιεΒοεΒεΓ 4 (1923), 99-100]. Τό άναπαράγουμε 
έδώ ύστερα άπό άντιπαραβολή στον κώδικα, βελτιώνοντας τυχόν 
αβλεψίες του πρώτου έκδοτη καί διατηρώντας τούς στίχους καί τήν 
στίξη του πρωτοτύπου πού διορθώνει ό Μ^ΓδΙιαΙΙ:1 

Φύλλο VI1, (=ϋΓ): «ΛΥΒειι I \νπδ ειΐ Βίε ιηοη33ΐ6Γγ οΓ ΜεΐεοΓ3 [ I 

%ν3δ ΐτανεΐΐίη^ ίη οοηιρ3ηγ χνίΐΐι α ΒαηΒ | οΓ ΚοΒΒοεβ, ογ ίΒερΒΒ; & δοΗ 
οΓ \ν&ΓΠ0Γδ | οη ΒιείΓ ΟΛνη Ηοοοιιηΐ, ηοΐ εχαεΒγ ΐΗίενοδ, | νπΒι «Τόπι I 

1ΐ3(1 ιιιαΒβ ΓπεηΒδ ηΓίει- | Βείημ ΐ&λβη ρπδοηβΓ Βχ Βιειη ίη 2 ΒεΓίΙε [ οΓ 
Μοιιηϊ ΡίηΟιίδ, ηο3Τ Μοζζονο. | 

I 1ΐ3(1 Βοη^ΙιΙ 2 ηΐ3§ηίΓίοβηΙ; | ιηβιιικοπρίδ οΓ Βίε δΐιρεποε, οηε οΓ 
Βιβηι | 3 ΒοοΕ οΓ Βίε ΟοδρεΙδ, ΓιιΙΙ οΓ ίΙ1αηιίη3ΐίοηδ, | ΒΒε Βίε οοΒεχ ΕΒ- 

ηοΐΊΗΐιιΐδ ίη Βίο ΒοΒΙείπη, | οηΐγ \νίΒι ιπογο ΐϊΐίηίβΐυτεδ. \ΥΒεη 3δ | I νν3δ 
26011Ι Ιο Βε ]ο\νοΓθ3 αΒονο 100 1 Γεβι, ονβΓ ΐΗε ρΐ’εείρίεε, 3ί Βίε οικί οΓ 
2 | Γορο, ϊΗε οηΐγ 3εεεδδ ίο Βιίδ οητίοιίδ | ρΐηεε, Βίε 1ίΒΐ'3ΓΪ3η οΕιίιηεά Βίδ 
δ1ΐ3Γ6 | οΓ Βίε ιηοηεγ, ΐΚε Γεδί οΓ ΐΒε Ηοΐγ | ΒγοιΗγθιι \νΗο \νεΓε ν/οιΤίημ- 

Βίο 03ρδ(3η, | \νοΓ6 ιί 3ρρο2Γδ ί§ηοΓ3ηΐ οΓ ϊΗε Βηγ^ηϊιι, | 3ηΒ ρείοΙΒη^ ηρ 
ΒιείΓ β3Γδ, Βιεγ 33ΐΒ | <Βΐ2ΐ> Βίο ιηοηεγ οη^ΐιί Ιο Ββ εριίΗΐΙν ΒίνίΒεΒ. | 

ΤΗεΐ’εοη ειΐδΐιεΒ 3 (ΙεΒηΐε, ντΒίεΙι εηΒεΒ | ίη ιηγ Βείημ οΒΙίμεΒ Ιο £ίνε 
ηρ Βίο | 2 1113ηιΐδοηρίδ, 3ΐκΙ Γβεείνε ΒαοΒ Βίε | ιηοηεγ, 3 £Γ63ΐ ηιαηγ ρίβοβδ 
οΓ £οΙΒ | ννΗίεΗ I ΙιηΒ §ίνεη Γογ ίΗειη ηηΒ 11 ννηδ ΙβΙ Βο\νη ίη δο ΟΕΓβΙβδδ 2ηΒ 
]εΓΐαη§· 11 [Φύλλο νΐν (=ίίν)] & ιηπηηβΓ Βγ ϊΗε οχοίΙβΒ οοιηηιηηί1;γ | ΐΗαΐ I εχ- 

ρεείεΒ Ιο Βε Β3δΒεΒ ΐο | ρίεεεδ 2§ΉίηδΙ ΐίιε τοοίίδ. λΥΒεη I \ν3δ | Β3η§1ίη£ 

Π63γ ΐΒε εατίΒ, ηιγ ΓπεηΒδ | ΐΒε τοΒΒεί’δ ΙιεΙΒ ΒιείΓ ίοημ ^ιιηδ 20Γθδδ | 

ΒιείΓ Βηεεδ 3εεοΓΒίη§ Ιο ΐΙιεΪΓ ειΐδίοηι | 3ΐκΙ ΓίεεΒ 3/βιι άβ]οϊβ (οοΒ. ]ογε) 

ίη ΙοΒβη οΓ | ΐΒείΓ μΕΒηβδδ 3ί ιηγ Γβίηΐ'η, \νΒεη ΐΒείο | Βηΐΐβίδ δρ3(ί6Γ6Β 
3^3ΪηδΙ Βίε ρΓβοίρίεε 3ΓουηΒ ) ηιε, δο ιΙιηΙ I νν3δ §τίενοιΐδ]γ δοιτγ Γογ | 

ιηγδε1Γ. Οη ιηγ εχρΕίηίη^ Βίο εβιίδε οΓ | ίΐιε 3ΐΐεΓε2ΐίοη ινΒίοΒ Β3Β Βεεη 
§όϊιι^ οη | 3Βονε, ίΗεγ δβίΒ 'οΐι δίορ Βεί’ε ά ντίιίΐε, | 3ηΒ \νε \νί11 δοοη μεΐ 
γόη Βίε ΒοοΒδ; \νε | ννΐΐΐ ίε3οΗ ΐΗε ιηοηΒδ ίο <^ιΐ3ΓΓε1 ννίΒι | οηΐ’ ΓπεηΒδ.’ I 

1ΐ3(1 δοιιιε ΒίίΤίεη1ΐγ ίη | ρΓβνεηΐίη^ ΐΒειη Γγοιπ δίοπηίη^ ΐΒε ιηοη3δΐ6Γγ | 

1. Πβλ. ΜδΓδΙιβΙΙ, ο.π., σσ. 99-100. Τό πρόχειρο αύτό σημείωμα τοΰ 
ΟιΐΓΖοη μέ σημαντικές βελτιώσεις καί πολύ εκτενέστερο άναπαράγεται στο 
οδοιπορικό του. Πρβλ. νίδίΐδ Ιο ιηοηΒδΙεπβδ ίη ΐΐιε Βεν^ηΐ: (ε' έκδ. 1865), σσ. 
262-265. 
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Ιο δΐιοΐι ά Οθ^τββ 1ΐ8(11 Γϊΐίΐίΐβ ίπεηάδ: | ννϊίΐι ΐ!ιβ ιηαιηιηοη οί ιιηη^ΐιίθοιίδ- 

η655. | Αί Ιπδΐ ΛΥ6 §01 3\Υ3γ, ΙβΗλΊΙΙ^ Πΐ6 Γ111Ι15 | οί Πΐβ νί1ΐ3£6 οί ΚίΙ- 

Ι^Β^Ια, Λνΐιίοΐι ΐΗείτ | ρ3ΐΐγ 1ΐ3(ί ]ιΐδΙ δαοΐίεά, 3η<1 ΒιιπιβΒ, ΒβΗίηοί | ιΐδ. 
Τΐιΐδ ίίΐΐΐε Βοοίί Γβιηαίιιβίΐ ΐη ηνγ | Βη§, 1ΐ3νΐιΐ£ Ββίη^ ίοΓ^οΚβη ίη ΐΗβ 
ΓΟ'νν)). | 

ϋΐ. Στο φ. 77Γ μέ μολύβι, άπδ σύγχρονο χέρι: ίί. ΐΐ 76 δβρίθηι- 

ΒβΓ 1925, Ο.ΤΕ. | Εχ&ηΰηεά Βγ Α. 1. \¥. 

11. Ιστορία τού Κώδικα. 

Ή τύχη του σημερινού κώδικα ΒΣ. ΑάάίύοηαΙ 39618 γίνεται 
έτσι γνοχστή μέσω τού σημειώματος αύτοΰ. Έγράφη το πρώτο ήμισυ 
τού 16ου αίώνος άπδ άριθμδ βιβλιογράφων, πιθανόν σε κάποιο Όρ- 

θόδοξο μοναστήρι του έλληνικοΰ χώρου. Κατέληξε στην συνέχεια 
στην μονή τού Μεγάλου Μετεώρου, απ’ οπού τδ υπεξαίρεσε στις 10 

Νοεμβρίου 1834 ό Αγγλος ταξιδιώτης ΒοΒθγΙ Ουτζοη και τδ μετέφερε 
στην πατρίδα του τδν ίδιο χρόνο. Ό ίδιος ό Ουτζοη μάς έδωσε μία 
πρόχειρη περιγραφή του τδ 1849. Μετά τδν θάνατό του (+ 1873), ό 
γιός του ΒοΒθγΙ παρέδωσε πρδς φύλαξιν τδν κώδικα μαζί μέ τα άλλα 
χειρόγραφα τής συλλογής τού πατέρα του στδ Βρετανικό Μουσείο. Ή 
θυγατέρα τού ΚοΒεΛ Ουτζοη, ϋ3Τ63, έκληροδότησε την συλλογή μετά 
τδν θάνατό της (ή 1917) στδ Βρετανικό Μουσείο. Ό Ρ. Η. Μ3ΐ·δ1ΐ3ΐ1 

έξήτασε τδν κώδικα καί έξέδωσε τδ άνωτέρω σημείωμα, καθώς καί 
τους πρώτους 22 στίχους τού εμμέτρου Χρονικού του Κ. Μανασσή 
(1923). Δέκα χρόνια αργότερα έδημοσιεύθη μία σύντομη περιγραφή 
του (1933). Ό κώδικας συνετηρήθη καί άνεσταχοδθη τδ 1983. 

12. Βιβλιογραφία. 

ΚοΒθΤΐ ΟΐΙΤΖΟΠ, 03Ϊ3ΐθ£Π6 οί Μ3ϋ6Π3ΐδ ίοΤ \νπΐίη§, 63Ι·1γ λντίΐ- 

ίη§8 οη ΤηΒΙβΙδ 3ΐι<1 δίοηβδ, Κο11β(1 3ηά οΐΗβτ Μ3ΐιιΐδ6ηρΐδ 3π6 ΟπεηΙαΙ 
ΜβηυδοπρΙ ΒοοΒδ, ίη ΐΐΐθ ΕίΒτΗτγ οί* Πιε ΗοηουτίίΒΙβ ΚοΒετί Ουτζοη 31 

Ρ3γ1ι3ιή ίη Πιε ΟουηΙγ οί δυδδεχ, Βοηάοη: ΡτίηΙβΒ Βγ λνίΐΐίηιη Νίεοί, 
81ΐ3ΐίδρ63Γ6 Ργ685, Ρ&11 ΜαΙΙ, ΜϋΟΟΟΧΕΙΧ, άρ. 8, σ. 26.1 

1. Ή συνοπτική περιγραφή τού Ουτζοη είναι έλλιπής καί δεν είναι 
άπηλλαγμένη σφαλμάτων: «δ Ροβτηί Βγ 8I. ΑΐΗαηαήιιε ο/Μείεονα, αηά α Ιϊηά 
ο/ τηεΐηεαΐ ε/ιεοηΐείε; χιηαΙΙ ψιαιΐο. Ρτοπι ΐΐιβ τηοηαζΐβιγ ο/ΜβΙβοτα, ηεαε Σα- 

Ηεβα, ίη ΑΙΒαηΐα; ίί ΐ$ οβΐΗβββίβεηΐΐι εεηΐιιτγ». Πιθανή μνεία τού χειρογράφου 
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ρ. Η. Μ 3 γ 51ι 311, Α Μηηιΐδετίρΐ οί Οεοτ§ίοδ 0 Ιιυηιηοδ, 3ΐη13 \¥ογ1(1 - 

ΟΙίΓοηΐοΙβ, ΒγζηηΙίηίδοΒ-Νευ^τίεοΙιίδοΗβ ΜιτΒυεΒετ 4 (1923), 99-100. 
Βηϋίδΐχ Μιΐδβιιηι, Οηΐηΐο^υε οί ΑΒΒίΐίοηδ Ιο Βίε Μηηυδετίρΐδ 1916- 

1920, λνίΐίι 3 Ρΐ’βί306 Βν Η. ΙΗτίδ Βείί, Εοικίοη, 1933, σσ. 94-95. 
Ιωάννα Κόλια, Θεσσαλικά χειρόγραφα σέ ξένες Βιβλιοθήκες, 

Μεσαιωνικά καί Νέα Ελληνικά 1 (1984), 76. 

Ϊ3ΐι Η.Ο. ΡΓ3Ζ6Γ, Τΐιβ Ηείτ οί Ρ3ΐ·Ιΐ3ΐη: ΚοΒετί Ουτζοη 14ΐ1ι 
Β&Γοη ΖουοΗε, ΝοτίοΙΒ, 1986, σ. 67, σημ. 1. 

Δ. Ζ. Σοφιανός καί Γ. Γαλάβαρης, Τά εικονογραφημένα χει¬ 

ρόγραφα των Μονών τών Μετεώρων, τόμ. Α'-Β', (Ακαδημία Αθηνών, 

Κέντρον Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού), Αθήνα, 

2007, τόμ. Α', σ. 47. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Οί αναφορές τού ΚοΒβιΊ Οιιγζοπ στις βιβλιοθήκες 
τών Μονών τών Μετεώρων 

1,1. Ή βιβλιοθήκη τής μονής Βαρλαάμ. 

«ΤΗε ΙΐΒταιγ εοηίαΐη.8 αΒοιιί α ώοιι$αηά νοίιιπιεζ, ί/ιβ βατ ξΐ'εαίεΐ' 
ραπ οβ ιν/ιΐε/ι ατε ρήηίεά Βοολί, ηιοίΐΐγ νεηεήαη εάίήοηί οβ εεείεήαείΐεαΐ 
ίνοιίί, Βιιί ΐΙιβΓβ ατβ χοτηβ βηβ εορΐβί οβ ΑΙάίηβ Ο τεεί εΙα$5Ϊε$. I άΐά ηοτ 
εοιιηί ίΒε ηητηΒετ οβ ίΚε ΐϊΐαηΐλίεΗρΙί; ιΚεγ ατε αΙΙ ΰοολζ οβ άίνίηιΐγ αηά 
ί!ιε ινοΓΪίΧ οβ ΐ/ιε βαί/ιεη; ΐ/ιενε ηιαγ ΰε ύείινεεη οηε αηά ΐινο Ηηηάεεά οβ 
ΐ/ιε/η. Iβοιιηά οηε βοΐίο Βιά§αήαη τηαηιχ$εήρ{ αάιίε/ι I εοιάά ηοΐ τεαά, αηά 
ϋιειεβονε <να$, οβ εοιιτεε, ραηίειιίαήγ αηχϊοιιζ Ιο ριιτεΗαεε. Αί I $αα> ΐί <.να$ 

ηοί α εοργ οβ ΐΚε ΟοψεΣ, I ιΚοιίξΙιΐ ιΐ ιηίφι ροίίΐΰΐγ Βε ΚίίΙοήεαΙ; ί>ιιΐ ΐΐιε 
ιηοηλί {νοι/Ιά ηοί ίεΙΙ ΐί. ΤΗε οηΐγ οΐ/ιεε ιηαηιΐίεήρΐ. οβ ναίιιε <λ>α.·> α εοργ οβ 
ίΚε ΟοψεΙί ίη ριιαηο, εοηίαίηίηρ; ίενεταί ιηΐηίαίιίΓεί αηά ίΐίιιιηΐηαίΐοηί οβ 
ΐ/ιε εΙενεηίΚ εεηίιιτγ; Βιι.ί ίνίιΐι ΐΐιίί αΣο ιΚεγ εεβιΐίεά ίο ρατί, 50 ΐί εεηιαΐηί 
βοΓ ίοιηε τηονεβοηιιηαίε εοΙΙεείοε. Ιί ενα$ οβηο ιΐίβ ίο ίΗε ηιοηΐί ΐΐιεπίίβίνεί, 
ιν/ιο εαηηοί τεαά εΐίΚετ ΗεΙΙεηΐε ογ αηεΐεηί Ο τεεί; Βιιΐ ιΚεγ εοηήάεε ΐΐιε 

φαίνεται νά κάμνει ό Ουτζοη καί στδ έργο του Υίδϊΐδ, ο.π., σ. 260: «ί/ιε οίΐιεε 
ινα$ ραηΐγ ΜίΐοηεαΙ αηά ραηΐγ ίΚε ροείΐεαΐ εββιΐίΐοηί οβ 8ί. ΑίΗαηαεΐιΐί οβ 
ΜείεοΓΆ)). Βλ. καί κατώτεροι Παράρτημα 1,4. 



Κώστα Ν. Κωνσταντινίδη 

ΰο°/χ.· ΐη ίδεΐτ Ιΐδεατγ αε εαετεά τείΐεε, αηάρτεεετνε ιδεηι ινΐίδ εετίαΐη ΓββΙ- 

ίη8' °/ ο ίνε βοτ ίδεΐτ αηήρηΐΐγ αηά ΐηεοτηΡΓεδεηεΐδίΙΐΐγ. Οηγ οηΐγ ε/ιαηεε ΐε 
ίν/ιεη εοηιε ινοΓίά/γ-τη.ΐηάεά αροατηβηοε δαρρεηε ιο 6ε αΐ ίδε δεαά οί ιδε 
εοτηηιαηιΐγ, ινδο τηαγ δε ΐηε/ίηεά ίο εχείιαηρε εοτηβ ο/ ίδε αηνεαάαδ/ε οίά 
δοο/οερτεαεδα εατη ο/#οΙά ογ εΐίνετ αε ινΐ/1 εαββεε βοτ ιδε τεραΐτε οί οηε 
ο/ ίδεΐτ· ίηιύάιηρε, ΐΐιε τερίεηΐείηηβ ο/ ί/ιβ εείίατ, ογ εοτηε οί/ιετ εαααίίγ 
ιηιροΓίαηΐ ριηροεε. Αι ίδε ήπιε ο/ τηγ νιεΐί τ/ιε ηιατεδ ο/ ιηίεΙΙεεί /ίαά ηοι 
ρεηείΓαΐεά ιηίο ί/ιε δεΐβιίε ο/ ίδε ηιοηαείεΓχ οβ 5ι. Βατ/αατη, αηά ιΗε ηοοά 
αροηηιβηοε ιναε ηοΐ ίο δε ονετχοτηε δγ αηγ ερεεΐαί ρίεαάΐη§; εο I ιοίά δΐτη 
αΐ [αεί ίδαί I τεερεειεά /ιιε ρτχβάΐεεε, αηά δορεά δε ινοα/άβοίίοιν ίδε άΐε- 

ΐαίβε ο/Ίιιε εοηεειεηεβ εςααίίγ ινείί ΐη πιοτε ΐηψοΠαηί ιηαΐΐενε. Τδε ινοηδγ 
οίά β-εηΐΐεηιαη ίδετεβοΓε ρΐίεδεά ιδε ίινο τηιιείι-εονβΐεά δοοδε δαεδ ιηίο ί/ιε 
άιιεΐγ εοι-ηεν ινδεηεε δε δαά ΐαδεη ΐδετη, αηά ινδβνε ίο α εεηαίηχγ ίδεγ 
ΜάίΓεροεε ηηάίείιίΓδεά αηίιί εοηιε οί/ιετ δοοδινοΓτη ίτανείίετ νΐείΐε ί/ιε | [σ. 

253] τηοηαείετγ; αηά ιδε εοοηετ δε εοτηεε ί/ιε δβίΐετ', αε τηΐεε αηά τηΐίάειν 
αεε αείινε/γ αΐ ινοτδ». 

Βλ. νίδΐΐβίο Μοη38ΐεπθδ ϊη ΐΐιβ ΕενβηΙ, (ε' έκδ., Κοηάοη, 1865) 

252-53. 
δ.π., σσ. 

1,2. Ή βιβλιοθήκη τής Μονής τον Άγιον Στέφανον. 

«Οη τηγ ιηφιιηη%/ογ ιδε ίιδτατγ, οηε οβ ιδε τηοηδε, αβΐετ εοηιε άε- 

ηιιίΓηη^ ορεηεά α ααρδοατά άοοτ; δε ίδεη αηβαεΐεηεά α εεεοηά άοον αί ιδε 
δαεδ οβ η ιν/ιιεδ ίεά ιηίο α εεετει εδατηδετ, ινδετε ίδε δοοδε ο/ίδε ηιοτιαε- 

ΐειχ ινετε δερί. Τδεγ ινετε ΐη ηιιιηδεΓ αδοιιί οηε δαηάτεά αηάβιβίγ- δια I 

ιναε άιεαρροιηΐεά αΐ βιηάΐη§ ιδαΐ α/ιδοιιβι ίδαε εατεβαίΐγ εοηεεαίεά ίδετε 
*αε ηοΐ α ειηβε νοίατηε αιηοηςεί ιδειη τετηαΓδαδίε/ογ ίΐε αηΐΐααΐίγ ογ ίοτ 
αηγ οίδε/' εαιιεε; ιη/αεί, ίδεγ ωε/χ ηοΐ ινοηδ ιδε ΐΓοιιδ/ε οβίαΐ'ηΐηβ ονεη>. 

Βλ· Υί8ίί5 10 ΜοΠ38ΐ6Γ)βδ ίη ιΗε ί,ενβηΐ, (ε' έκδ., Κοη<1οη, 1865), δ.π., 
σ. 254. 

1,3. Η βιβλιοθήκη τής Μονής τής Άγιας Τριάδος. 

«Ηετχ Iβοιιηά οηε δαηάτεά δοοδε, α/1 νετγ πιιιείγ αηά νετγ αηΐηίεΓ- 

εεΐιη§. Ιεαιν ηο πιαηηεοήρΐε ωδαίενετ, ηοτ ιναε ΐδετε αηγίδΐηε ινοηδγ οί 
οδεεη>αίιοη ιη ίδε δαδάαίΐοη οβ ίδε ΐηψονεήεδεά εοπιτηιιηίΐγ». 

Βλ. νίδΐίδ ΙΟ Μοιΐ3δΐ6Γί65 ίη ιΐιβ Κβν3ηί, (ε' έκδ-, ΚοικΙοη, 1865), δ.π. 
σ. 256. 
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1,4. Ή βιβλιοθήκη τής Μονής τον Μεγάλου Μετεώρου. Απόπειρα 

αγοράς χειρογράφων. 

«Τ/ιε δοοδε ατε ρτεεεινεά ΐη α ταηρε οβ Ιοιν-ναηΙΐεά αηά εεετεί 
τοοηιε, νετγ ωεΙΙ εοηεεαίεά ΐη α εοτί οβ ηιεζζαηΐηε; ίδε εηΐταηεε ίο ίδεπι 
ΐε ΐδ/Όαγδ α άοοτ αί ίδε δαεδ οβ α εηρδοατά ίη αη οαίετ εδατηδετ, ΐη ί/ιε 
εατηε ωαγ αε αΐ 5>ί. $ίερδαηοε. Τ/ιετε ατε αδοιιί ίινο ί/ιοιιεαηά νοίαηιεε οβ 
νειγ ι αδδΐεδγ αρρεαταηοε, ηοΐ ηειν εηοαγ/ι βοτ ί/ιε ηιοηδε ίο τεαά ογ οίά 
εηοιι^δβοΓ ιδεηι ίο εείί; ΐηβαει ίδεγ ατε αίηιοει ναίιιείεεε. Iβοιιηά, δοωενετ, 

α βω Αίάϊηεε αηά Οτεεδ δοοδε οβ ίδε εΐχίεεηί/ι εεηίιιιγ, ρήηίεά ΐη Ιιαίγ, 

εοηιε οβ ινδΐεδ τηαγ δε ταί/ιβΓ Γάτε εάΐίΐοηε, δαί I εαιν ηοη.ε οβ ί/ιεββΐεεηΐδ. 

εεηΐιηγ. / άΐά ηοΐ εοιιηί ίδε ηιιιηδεΓ οβ ίδε αιαηιιεεηρίε; ί/ιετε ατε, δοωενετ·, 

εοιηε δαπάτοάε οβ ιδεηι, τηοεΐίγ οη ραρετ; δαί, βχεερίίηγ ίινο, ίδεγ ινετε 
αί! Ιΐίαιβεε αηά ε/ιατεδ δοοδε. Τδεεε ίινο ινετε ροετηε. Οηε αρρεατεά ίο δε 
οη εοηιε Γείΐβοαε εαδ]εεΐ; ίδε οίδετ ιναε ρατΐ/γ δΐεΐοήεαΐ αηά ρατίΐγ ί/ιε 
ροείΐεαί εββαεΐοηε οβ 5ί. Αΐδαηαείαε οβ Μείεοτα. I εεατεδεά ΐη ι>αίη βοτ ίδε 
πιαηηεεηρίε οβΗεεΐοά αηά 8ορ/ιοεΙεε τηεηίΐοηεά δγ ΒίοΓΟείετη; εοηιε ίαίετ 
αηίΐςηαηαη ηιαγ, ρετ/ιαρε, δανε ροΐ ροεεεεεΐοη οβ ιδεηι αηά ΐαδεη ιδεηι ίο 
εοηιε εοαηΐτγ ωδετε ίδεγ ινΐίί δε τηοτε αρρΓεεΐαίεά ίδαη ίδεγ ωετε δετε. 

Αβίετ ίοοδΐηρ ονετ ίδε δοοδε οη ιδε εδείνεε, ί/ιε ίΐδΓαηαη, αη οίά ρτεγ- 

δεαχάεά \ [σ. 261] τηοηδ, ορεηεά α ξτεαί ε/ιεεΐ ΐη ινδΐεδ ίδΐη§ε δείοηβ.η§ 

ίο ί/ιε εδατεδ ωετε δερΐ; αηά δετε Iβοιιηά ίεη ογ ΐωείνε ηιαηηεεήρίε οβ ί/ιε 
Οοερείε, αίί οβ ίδε είενεηί/ι ογ ίινε/βίδ εεηίατγ. Τ/ιεγ ωετε αροη νείίητη, αηά 
αίί, εχεερί οηε, ινετε εηιαίί ί/ηατίοε; δαί ίδΐε οηε ιναε α ίατ§ε ςααηο, αηά 
οηε οβ ΐ/ιε ηιοεί δεααίΐβαί ηιαηαεετΐρίε οβ ίΐε δΐηά I δανε ηιεί ινΐίδ αηγωδετε. 

Ιη ηιαηγ τεερεείε ΐί τεεειηδ/εά ί/ιε Οοάεχ Εδηεήαηαε ΐη ίδε Βοάίείαη 
Βΐδτατγ αΐ Οχβοτά. Ιι ιναε οΓηαιηεηίεά ινΐίδ αιΐηΐαίατεε οβ ίδε εατηε δΐηά 
αε ίδοεε ΐη ίδαί ερίεηάΐά νοίαιηε, δαί ι/ιεγ ινετε τηοτε ηατηεΓοαε αηά ΐη α 
ροοά είγίε οβ αίί; ΐί ιναε, ΐηβαει., αε ηεδίγ οηιαηιεηίεά αε α Βοτηΐεδ τηΐεεαί, 
αηά ιναε ΐη εχεεΙΙεηΐ ρτεεετναίΐοη, εχεερί οηε τηίηΐα.ίηΓε αί ίδε δεφιηΐηβ, 

ινδΐεδ δαά δεεη ραηΐαΙΙγ ετηεατεά ονετ δγ ίδε ινεΐ βηρετ οβ εοηιε αηεΐεηί 
είοοεη. Αηοίδετ νοίατηε οβ ίδε Οοερείε, ΐη α νετγ εηιαίί, είεατ δαηά, δοαηά 
ΐη α δΐηά οβεΐίνετ βίαγτεε οβ ίδε εατηε άαίε αε ίδε δοοδ, αίεο εχείΐεά τηγ 
αάιηΐΓαίίοη. Τδοεε ινδο ίαδε αη ΐαίετεεί ΐη ΙΐίεΓατγ αηΐΐςαΐίΐεε οβ ίδΐε είαεε 
ατε αινατε οβ ίδε βτεαί ταήΐγ οβ αη ΟΓηαηιεηίαί δΐηάιηγ ΐη α Βγζαηίΐηε 
ηαηαεοΓΐρί. Τδίε τη αεί άοιώίίεεε δανε δεεη ίδε ροεδεί νοίατηε οβ εοηιε 
Γογαί ρετεοηαξε. Το τηγ ξτ'εαί ]ογ ιδε ΙΐδΓαηαη αίίοινεά τηε ίο ίαδε ί/ιεεε 
ίινο δοοδε ίο ίδε τοοηι οβ ίδε αροηηιεηοε, ινδο α§τεεά ίο εείί ιδεηι ίο ηιε 
βοτ IβοΓξεί δο ιν τη.αηγ ρΐεεεε οβ §οίά, ινδΐεδ I εοαηίεά οαΐ ίο δίτη ίτηηι.ε- 

άΐαίείγ, αηά ινδΐεδ δε εεετηεά ίο ροεδεί ινΐίδ ίδε εΐηοετεεί εαίΐεβαείΐοη. 

Νενετ ιναε αηγ οηε ηιοτε ινείεοτηε ίο δίε τηοηεγ, αΐΐδοηγδ I Ιεβί τηγεείβ δαί 
Ιΐίίίε ίο ραγ ιδε εχρεηεεε οβ τηγ]οαχηεγ δαεδ ίο ϋοτβα. Βαείι δοοδε αε ί/ιεεε 
ινοαίά δε ΐΓεαεβατεε ΐη ί/ιεβηεεί ηαίΐοηαί εοΐίεείίοη ΐη Εηΐ'ορε... \ [σ. 262] 



πε*Γ Λ? άοοτ ΙεαΛηβ το ιΗο ΖΐαίΖ / ’1Γ“ ώ Με 
(ο Ιο<νβΓ ηε άθίυη ίο [/κ ξαηΑ Ρ 2'!'ε ηοηΗ’/’™ ατχεηΗαΙ 

ατοττο α άίεοη,άοη αηοηβ ιΗβηι Τίο ώΖ, ί Τ° 3ίαη Λε™ 
ΓΜραΜ/οΓ ιΗο Ια>0 ίαηΖΖτΤηοο " °/Μί ηοη^ "**Λ 
ίοΓ Αύ^ ΟΓ „ 1εαχι/οΓ ΖΊ— ογΓ^ Μαη1βά ί0 **Ρ * Λ 
α. 1ώ<·οήαη ΜΟΓβ Ιιβ «,οιάά Ηαΰε Ηαΐί ΤΚβΙ η°ηααβΤ; Λβ «ϋΙαίη ο/ 

'/«*«*, Ιηη α, Λε ίΖα,Ζηίϊϊί Γ*“ "? *' “ ™ 
ραη ο[ ί/ιε εροά; Κοινενετ, Ηβ άιά ηοι οΡΓρ / · ^ “'Ύ ^ °&6Γβά Μη α 
αηά τενβη§β, ον, αε Κε ρ^ΖίΖά1ΛΨ ^ ^ °αί */>* 

αΙΙ ίΚε πιοτιά ιΗαι ιΚε αροηπιεηοε Κα/ηοΖΖΤΤ °' ρηηαίΡΐ6’ }ιε &1ά 
κεεινβάβοτ ίΚεΐτ ρτορεηγ, βοτ ίΚα!ΐ/ίγ α//Τύ ***· Τ^' Ηαά 
ιη ίΚεεε ΚοοΚε, αε ιη αΐί ιΚε οί/ιει■ ιΚΐηίε Βε/ηηί* η*Α*ίο αη βριαί Ματε 
*ηοηΜ, ενεη ί/ιε ιιιοεί άιιηάετΚεαάεά £»*· 1° ^ 00τηηιαηΐΐγ. ΤΙιε 
ι(ιβ αηά αΙΙ ΚτοΚε οιιί ίηΐο α 1 * ^ ^ ΐΜηΖ ΐ/ή$ νί6*> οβ 
ενετγ τηαη οβ ζΚετη. ερεαΚης αι οηεε τΖΖΤ ΐΤΤ" °7 Μ<?ι> ****’ 

Λατ οηο ο/Λβτη νοΜ Ηα„ Γβο2β/Ζΐπί ΤΖ ^ ^ 
εαο/ι. Βηι ηο, ι/ιβγ Μ!< Η „αί ηο{ ,, « Γ*.™ 1 2 ?] ΡΚ°“ °/β«^ 

οοηίεηάβά. Τ/ιβγ άίά ηοι ^αηΐ ΐΚε ηιοίεν ** ρηηαΡ}* ^ηεήεε ιΗαι 
ί>ιιΐ 1/ιβγ ωοιιΐά ηοι ειφε ^εΐη Γα/εε ιη Λ ' ’ ^ ^ ^ ί,Ί}Γα,'ία^, 

'™ΡΙ«* ΙηΖΖηαΙτΖΖοΖΤΖΖΖΖΙΓ ^ 10 * 
ζοαβίγ Ηαά βςααί ΓψΗι.τ~ιΗεγ αΐβ ίη οΠ Β [ “ Λβ 'ηβη/,εη ο/Μ« 

ψτγιΗιηε ^ 6οαφ αηά τοίά βΓ ζΗβ ΤοηφοίΖ ' 
ΤβαηβΙΙβοη, ιΗα βγα ο/,ο,ηΖίΗβ ηαΖί, Ι Ζ €οη'η“η,ι> αι 1“^β. 

αΗ'τηρεά ιιροη (Ηβ β,οηηά, αηά ίοίβά η Ρ'^Τ η0η/ίί; οί/)6Γί 

/..· λ4. ~*»ί !:ζΐ;ΐζ:;Άζ^Γ *“ * 

^ «» —/ΟΓ ΤκαάΖΆα ϊοΤ γΖ!Ζη εχαα1? "Ζ 
«>α$ ηοι /ογ /ϊιε οινη ριϊναίε ιιεε 1>ιιι ΐη Λ / ν αη(* 301(1 ί/,οί Με τηοηεγ 

«λ οΐάΐά^ι:ζ:βαΖτίοΓ ύβ 6εηφι ο/< 
αάάαά, ινοιάά ίοοη ρηνβ τ,αάε ΤηταΖΖητ ίίΖ, η0ηα31βΓΤ> »>«, /,« 

οοηι,ηηβά Το 6β άίνίάβά αηιοηε ,Πβ ίηάίΖΛΡ Ζ α„ροηίοη °/^« 

Λα τηοηααιβ,γ ^;,ΟΟΓ ^ ΖΖάΖΖΖ αΖίΖ, ; ^ "** *“ 

6β ηθ3ί “*ΦΙΜ αβηαίη ηβο^ατγ αχμοΖ Β α αΐ ΤΤ *0^ 
αηαη^βΓα/,/α αη^ηβητ,, ίΗβ ο/ά 6Ζ,ΤΖ Ζ.ΡΛο^\ ^ '^ά ηαηγ 
ααταΗαηαά ιΗι· ψίήι ο/άάοοηά αηά τ/, ^ ° ι'Λαηαη Ηαά οοτηρίαβίγ 

ία ίοά ίηΐο ,οΜΗοη ίρ ΤηΤοηο αηά £ ■ Τ™ “*« Α « 

οοηκ« .νο^ηί ί0 ι/ιαΙ Μ(? 3αι/0ρ ,Ρ, ^ /αίί ,Αε 

/ο« «§Λί ο/ αηά βηβηγ οηβ Βοναη ιο α/πΖϊ I ^αηιί^ηΡ^ — ο/«!0« 
αοηηηηί,γ Βάηβ φ/ά ίηίο Ζίοα5 ΙτΙΡΡ * ^ ^ ™«>ε 

«τιλ' α·α£[τίη£ Λεία 1οη$ Ββαηάί ^ ρΓΟΙΙρ3' ί’^'7"ε™^ ραύαα- 

ΛΜ α ^ Λβ ^ «4/ Λαι ατ 
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ί/ιε ιηοηλε ινοιιία ηοι αρεεε ΐο Ιεί Ιύηι Βεερ ΐίιε ηιοηεγ ΐη ιΚε ιιευ.αί ιναγ/οΓ 
ιΚε 1180 ο/ ί/ιε ηιοηαείβιγ, /ιβ εοιιΐά Κάνε ηοΐΐιίη§■ ΐο άο ννίιΚ ίΐ; αηά ίο τηγ 
Ρ’-εαΐ εοιτο<λ> I ωαε ΐϊιενφηε οδίψεά ίο ηεεείνε ίί ΒαεΚ, αηά ίο φε ιιρ ΐ/ιβ 
ΙΜΌ ΚεαιιΐΐβΙ τηαηηεεήρίε, ννΐύεΐι I Ιιαά αΐτεαάγ ΙοοΚεά ιιροη αε ίΚε ε/ιΐε/ 

ονηαηιεηΐε ο/ τηγ ΙΐΚναιγ ΐη ΕηβΙαηά. ΤΙιε \ [σ. 264] ιηοηΚε αΙΙ ΙοοΚεά εαάΐγ 
άοίνηεαεί αί ί/ιΐε ιιηβχρεείεά ιεηηϊηαιΐοη ο/ ι/ιεΐι- ηοΚίε άε/βηεε ο/ ιΚεΐν 
ρηηάρίεε, αηά ηιγ οηίγ εοηεοΐαίΐοη ιναε ΐο ρειχεΐνε ίΐιαΐ ίΐιεγ άνετε ςιιΐίε αε 
τηιιε/ι νεχεά αε I νναε. Ιη/αεί, ινβ/είί ΐΚα.1 ννε Ηαά ραιηεά α Ιοεε α/ί τοιιηά, 

αηά ί/ιε οίά ίΐδναηαη, αβετ ιναΙΚΐηρ ιιρ αηά άοννη οηεε οτ ίννΐεε ννίιΚ Ιιΐε 
Ιιαηάε Κε/ιΐηά Ιιΐε ΚαεΚ ΐη φοοτηγ είΐεηεε, τείτεαίεά ίο α ΚοΙε ννΚετε Κε 
Ιΐνεά, ηεατ ί/ιε Ιίδτατγ, αηά 1 εαιν ηο τηοτε ο[Ιύηι. 

Μγ Καρ νναε Βτοιίβΐιΐ βοτννατά, αηά ωΐιεη ΐίιε ΚοοΚε ννετε εχίταείεά 
βοιη ΐί, ί εαι άο<.νη οη α είοηε ΐη ί/ιε εοιιτίγατά, αηά [οτ ίΐιε Ιαει ΐίηιε 
ίιιτηεά ονετ ί/ιε βΐάεά Ιεανεε αηά αά/ηΐτεά ί/ιε αηεΐεηι αηά ερίεηάίά ίΙΙιιιηί- 

ηαίΐοηε ο/ ί/ιε Ζατ&ετ ιηαηιιεετϊρΐ, ί/ιε ηιοηΚε εΐαηάιηρ τοιιηά ιηε αε I ΙοοΚεά 
αι ί/ιε Ιάιιε εγρτεεε ίτεεε, αηά §τεεη αηά φ.ά ρεαεοεΚε, αηά ΐηΐτΐεαίε 
αταΚεεςιιεε, εο εΐιαταείεηείιε ο[ ΐίιε Κεεί ΐιηιεε ο[ Βγζαηήηε ατί. Μαηγ ο[ 

ίΐιε ραο-εε δοτέ α ξτεαι τεεετηδίαηεε ίο ιΐιε ραίηίεά \\ηηάον>ε οβ ΐίιε εατίΐετ 
Αοηηαη ΟαίΙιεάταΙε ο/Ειιτορε. ϊι <ναε α ειιρετδ οίά ΚοοΚ: I Ιαΐά ΐί άοννη 
ιιροη ιΚε είοηε Βεεΐάε ιηε αηά ρίαεεά ί/ιε ΙΐιιΙε νο/ιιηιε νύίΐι ΐίε ειιτΐουε εί/νετ 
Ιηηάΐηβ ο η ί/ιε ίορ ο/ιι, αηά ΐί νναε ννίιΚ α ε/.βΐι ι/ιαΐ I Ιεβ ί/ιειη ΐ/ιετε ννΐΐ/ι 
ί/ιε ειιη ε/ιΐηΐηρ οη ί/ιε ειιτΐοιιε εΐ/νετ οτηα/ηεηίε. 

Λιηοηρεΐ οί/ιετ ατ^ηιηεηίε ΐί Καά Κεεη αεεετίεά Κγ εοηιε ο/ί/ιε ιηοηΚε 
ί/ιαί ηοΐ/ιιηρ εοιιΐά Κε εο/.ά οιιί ο[ ί/ιε ιηοηαείειγ ννΐΐ/ιοηΐ ί/ιε ίεανε ο/ ί/ιε 
Βιε/ιορ ο[ Τηεαία, αηά, αε α [οιΊοτη Κορε, ί/ιεγ ηονν ρτοροεεά ί/ιαί ί/ιε 
αρουιηεηοε ε/ιοιάά ξο ίο εοιηε ρίαεε ΐη ί/ιε νΐεΐηΐίγ ννΚετε ί/ιε Κΐε/ιορ νναε 
εαιά ιο Κε, αηά ί/ιαί, ΐ[ Κε §ανε ρεττηΐεείοη, ίΚε ίννο ΚοοΚε ε/ιοηΐά Κε [οτ- 

ννανάοά ΐηΐίηεάΐαίεΐγ Κγ α ιτιιεΐγ τη.αη ίο ί/ιε Κ/ιαπ ο[ ΜαΙαεαεΚ, ννΚετε I 

^αε ίο ραεε ιΚε ηΐ.φί. / εοηεεηίεά ΐο ΐΚίε ρ/αη, α/ΐΚοηφ I Καά ηο Κορε ο[ 

οΚίαιηιηρ ί/ιε ηιαηηεετΐρίε, αε ΐη ΐΚε ρτεεεηί ηηεείΐίεά είαίε ο[ ίΚε εοηηΐτγ 
ί/ιε Κΐε/ιορ ν>οιι/ά ηαίιιτατΙΙγ εαίειάαίε οη ί/ιε ρτοΚαΚΐΙίίγ ο/ί/ιε ιηεεεεηρετ 
Κεϊηζ τοΚΚεά, αηά οη ί/ιε ΐηψτοΚαΚίίΐίχ ο/ Κΐε πιεείΐη% ιηε αί ιΚε ΚΙιαη, αε 
ΐί ννοιι/ά Κε αΚεο/ηίε/γ ηεεεεεατγ [οτ πιε ΐο Ιεανε ίΚε ρίαεε Κεβοτε ειιητΐεε 
ί/ιε ηεχί άαγ. 

ΑΙΙ ί/ιΐε Κεΐη§ αητιηρεά I ρτοεεεάεά ίο ίΚε εΚαπιΚετ ο/ ί/ιε ννΐηά- 

Ιαεε, νναε ρηί ίηΐο ί/ιε ηεί, εννιιηρ οιιί ίηίο ί/ιε αΐτ, \ [σ. 265] αηά Ιεί άοννη. 

ΤΚεγ ιεί ιηε άον>η νετγ ΚαάΙγ, Κεΐηρ α/1 ία/Κΐηρ αηά εεο/άιηρ εαε/ι οίΚετ; 

αηά Καά I ηοι τηαάε ιιεε ο[ ηιγ Ιιαηάε αηά[εεί ίο Κεερ τηγεε/.[ ε/εατ ο[ ίΚε 
ρτο]εείιηρ ροΐηίε ο[ ίΚε τοεΚ I εΚοιιΙά Κάνε /ατεά Καά/γ. Το ΐηετεαεε ηιγ 
ρετΐΐε, ιηγβΐεηάε ίΚε ρα/ΐεατΐ αί ί/ιε Κοίίοηι, ίο ίεείΐ/γ ίΚεΐτ[ογ αί ηιγ τε- 

αρρεαταηεε, τεείεά ίΚεΐτ Ιοη§ §ιιηε αετοεε ίΚεΐτ Κηεεε αηά βιεά ίΚεηι ο/β 
ννΐί/ιοαί ί/ιε ε/ΐφίεεί αίίεηίϊοη ίο ί/ιε άΐτεείίοη οβ ιΚε Καττείε, ννΚΐεΚ ννετε 
α// Ιοαάεά ννίιΚ Κα/Ι-εατίτΐάρε: ίΚε Κη/Ιείε εραΐΐετεά αξαίηεί ίΚε τοεΚ είοεε 
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ίυ νηβ, αηά ίη ί/ιβ ιηίάχί ο[ ί/ιβ χηιοΗβ I βαηιβ άοινη αηά νναχ βαιιρΗί ΐη ΐδβ 
αηηχ ο/ηιγ αββββήοηαίβ ΐ/άβνβχ, αάιο ΗηηάΙβά ιηβ οιιί ο/τηγ ηβΐ, <νίΐίι ηιαηγ 
βχΐναονάίηανγ χβνβββ/ιβχ ο/ κνβ/βοτηβ. 

ΐν/ιεη ηιγ χιινναηΐχ αννΐνβά αηά ίη/οηηβά ΐ/ιβπι ο[ οαν νβββηί άίχαρ- 

ροίηίπιβηί, «ΨΗαΐ!» βνίβά ΐ/ιβγ, «χοιι/ά ι/ιβγ ηοΐ Ιβΐ γοιι ίαΗβ ί/ιβ ΗοοΗχ? 

Ξίορ α ύίΐ, (νβ <Λ>ίΙΙ ^οοη γβί ί/ιβ τη [ον γοιι!» Αηά αχναγ ΐ/ιβγ ναη ίυ ί/ιβ 
5ενΪ65 ο[ Ιαάάβνχ νΉίβίι Ηιιη§ άοννη αηοΐ/ιβν ρανί ο[ ί/ιβ ρνβάρίββ: τάιβγ 
κνοιιίά Ηανβ δββη ιιρ ίη α. τηίηιιΐβ, βον ί/ιβγ χβναηιΗ/βά ίίΗβ βαίχ; ί>αί ΰγ άίηί 
ο[ ναηηίηρ αβίβν ι/ιβπι αηά χ/ιοαιίηγ ίνβ αΐ Ιβηρίίι §Όί ί.Ιιβηι ίο βο/ηβ Η αχ: Η, 
αηά αββν βοιηβ βοηχίάβναδίβ βχρβηάίΐηνβ ο[ οαίΚ$ αηά βχάατηαίίοη5, ΗίβΗ- 

ίηρ ο[ Ηονχβχ, αηά ίοαάίηγ ο[ γη η 5 αηά χαάά/β-ΰαγχ, ινβ βοιιηά οιτ,νχβίνβχ 
.άο <ν/γ ινβηάίηγ οιιν α>αγ ΰαβ/ι ίονανάχ ί/ιβ να/Ιβγ ο[ ί/ιβ Ρβηβιιχ. 

Αββν αίί, ιν/ιαί αη ίηΐβνβχήηγ βνβηί ιΐ ινοιιίά Ηανβ ΰββη, ιν/ιαί α 
χίαηάανά αηββάοΐβ ίη Η'ώΙίονηαηίαβ Πίχίονγ, ί[ ί Ηαά ίβί ηιγ [ήβηάΐγ ΐ/άβνβχ 
Ηανβ ΐΐιβίν ο ναι νναγ, αηά ννβ Ηαά χίονπιβά ί/ιβ τηοηαχίβτγ, ΗνοΗβη ορβη ί/ιβ 
86βνβί άοον ο[ ί/ιβ ίίΰνα/γ. ρίΐα/ιβά ί/ιβ οίά Ιώνανίαη ονβν ί/ιβ νοβΗχ. αηά 
ιηανβ/ιβά ο[[ ίη ίνίιαηρ/ι, ινίί/ι α ρονγβοηχ ηιαηαχβνίρΐ ιιηάβν βαβ/ι ανιη! 

Ιηάββά I ηιαχί $αγ ί/ιαί ιιηάβν χηβ/ι αρμτοναΐίηγ άναιηιχίαηββχ ίί νβηιάνβά α. 

γνβαί βχβνβίχβ ο//ον(?βαναηββ ηοΐ ίο άο χο, αηά ίη ί/ιβ γοοά οίά ίίηιβχ ηιατιγ 
α βαχί/β /ιαχ δββη αίΐαβΗβά αηά ηιαηγ α ίο να/ δβχίβγβά αηά ρίΐίαγβά [ον 

ηιιιβ/ι χΐίρ/ιίβν βαιιχβχ ο[ οβββηββ ΐ/ιαη ί/ιοχβ νν/ιίβ/ι I Ηαά ίο βοηιρίαίη ο[». 

Βλ. νίδΐίΛ Ιο Μοιΐ3δΐ6ΓΪβδ ΐη ΐίιβ Ββνηηΐ, (ε' έκδ., ΤοικΙοη, 1865), δ.π., 

σσ. 260-65. 

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΚΩΝΣΤ Α Ν ΊΊ ΝIΔ Β Σ 
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1. Πορτραΐτο του ΙΙοΙκτΓ. Ειιγζοπ υπό \¥. ΗοΙΙ (1859) 



οΓιπε Μοηα-ίίΰΓν οΓ δβ,ίπΐ ΒογΙπηιπ, η(. ΜβΙοοΓ*. 

2. Η μονή Βαρλααμ τών Με 
[Βλ. ΟυΓζοπ, ν&ΐβ, δ.π., α' έκδ. 1849, σ. 23 
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6. Κώ*. ^ ΛΜήοηαΙ 39618,/. 78'. Γραφώ, Δ (μεγέθ. 115%) 

(ώ ΒπίκΗ Ιαώί-ΗΓΥ Β03γ<1. Α11 η^Ηΐδ Γβ$βι·ν«1). 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

είς 1. 11ολέμη, Κανόνες είς τον όσιον Αθανάσιον τον Αθω¬ 

νίτην. Κριτική εκδοσις. Άθηναι 1993 (Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφε¬ 

λίμων Βιβλίων), σσ. 177.* 

Όπωσδήποτε ή εκδοσις είς ένα τόμον όλων των μέχρι σήμερον 
γνωστών άσματικών κανόνων προς τιμήν του όσιου Αθανασίου του 

Αθωνίτου είναι πολλαπλώς χρήσιμος, διότι καθιστά τα κείμενα αύ- 

τά προσιτά είς τους μελετητάς τής Αγιολογίας και δή και τής'Γμνο- 

γραφίας, οί όποιοι έχουν τήν δυνατότητα να αξιολογήσουν την έξέ- 

λιξιν τής ύμνογραφίας κατά τήν περίοδον συνθέσεως αυτών τών ποιη¬ 

τικών κειμένων (δομή, μέτρον, μέλος), τάς πηγάς τών ύμνογράφων, 

τάς απηχήσεις ιστορικών γεγονότων, τας ειδήσεις περί τής ζωής καί 
τής δράσεως του όμνουμένου οσίου, καθώς καί τήν γλώσσαν είς τήν 
οποίαν συνετέθησαν τα κείμενα αυτά. 

Μέ γνώμονα τήν κατά τό δυνατόν όρθοτέραν άποτίμησιν τών 
στοιχείων αύτών προβαίνω, έστω καί μετά πάροδον άρκετών ετών 
άπό τής έκδόσεως, έν συνεχεία είς παρατηρήσεις περί τής κριτικής 
έκδόσεως τών κανόνων αύτών άπό τον Πολέμην, ή οποία βρίθει ποι¬ 

κίλων λαθών, αδικαιολογήτων παραλείψεων καί ανακριβείων καί ά¬ 

στοχων διορθώσεων. 

Ώς γνωστόν, ό Αθ. Κομίνης είχε καταγράψει έπί τή βάσει 
άγιορειτικών κωδίκων τά είς τον ιδρυτήν τής Μεγίστης Λαύρας αφιε¬ 

ρωμένα ύμνογραφικά κείμενα (Κανόνας, Ακολουθίας καί διάφορα αύ- 

τοτελή τροπάρια), τά όποια καί είχεν αξιολογήσει άπό τήν άποψιν τής 
παραδόσεως του κειμένου, τής δομής, τής γλώσσης, του ύφους καί 
τής πατρότητος. Ό ίδιος δέ είχε έκδώσει καί δύο άπό τους δεκαοκτώ 
κανόνας του όσ. Αθανασίου. 

* Διά τήν σύνθεσιν τής παρούσης μελέτης έλαβον ύπ’ όψει καί τά 
χειρόγραφα (άπό μικροταινίας) ΑΐΗοη. Κβντ&β Β4 (=Β), Γ79 (=Α), Θ 35 (=Τ) 

καί ΥηΙ. £γ. 721 (=0). 
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Αι εκτιμήσεις Ας οποίας είχε διατυπώσει περί των άνωτέρω 
θεμάτων ό Κομίνης δεν έπέτρεψαν είς τον Πολέμην νά τολμήση. εις 
πολλάς περιπτώσεις, προσωπικάς άξιολογήσεις. Εις άρκετά ζητή¬ 

ματα άναπαραγει, όπως και ο ίδιος παραδέχεται (βλ. σ. 8 σημ 8 

σ. 12 σημ. 22 καί σ. 13), τάς εκτιμήσεις του Κομίνη, τάς οποίας καί 
παραποιεί ένίοτε. 

, "Εκδίδονται λοιπόν δεκαοκτώ (Ι-ΧνίΙΙ) άσματικοί κανόνες συν- 

τεθεντες προς τιμήν του όσ. Αθανασίου του Αθωνίτου. Όλοι ειχον 
καταγραφή υπό του Κομίνη καί ούδείς άνεκαλύφθη υπό του Πολέ- 

μη. Τρεις εξ^ αυτών (I, III, XIII) απλώς άνατυποΰνται έν Επιμετρώ 

(σσ. 163-176) εκ προγενεστέρων εκδόσεων ό I έκ των ΜΚ ς' 39-46 

και οι III καί XIII έκ τής έκδόσεως του Κομίνη {Ύμνογ ραφικά εις 
όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην, ΕΕΒΣ ΛΒ', 1963, σσ. 307-313. καί 

ϋπ οαηοπβ ίπβάίΐο ΐπ οπονε άί 3αηΐΑΐαηαείο ΓΑΐοηίΐα. Τβ ιηΐ1Ιβιι3ΐΓ6 

Ου ΜοηΙ Αώο® 963-1963. Είικίββ άα Μ^1»η§β8 I. Εάίΐΐοηδ άβ ΟΗβνβίο- 

^116 1963, ^σσ. 135-143, άντιστοίχως). Επομένως μόνον των δεκα- 

πεντε εκ των δεκαοκτώ κανόνων έπιχειρεϊται υπό του Πολέμη ή κρι¬ 

τική εκδοσις καί ώς έκ τούτου ό υπότιτλος του βιβλίου Κριτική έ'κ~ 

όοσις είναι παραπλανητικός, έπειδή δεν περιλαμβάνει όλους τους έκ- 

διδομένους κανόνας. Άλλα καί έκ των δεκαπέντε κριτικώς έκ- 

διδομένων κανόνων είς, ό XVI, είχεν έκδοθή τρίς παλαιότερον ύπό 
διαφόρων έκδοτων (βλ. σ. 37, σημ. 120) καί έτεροι δύο, ό V καί ό 

VI, εΙΧον όημοσιευθή πρό τινων έτών ύπό του ίδιου του Πολέμη 
[Δύο άνεκδοτοι κανόνες πρός τιμήν τοϋ οσίου Αθανασίου τον Αθω¬ 

νίτου, Ποιήματα ϊωάννου τοϋ Σγουρή. Δίπτυχα Ε', 1991-92. σσ 
149-171). 

Δια τήν εκδοσιν των κανόνων έχρησιμοποιήθησαν συνολικώς 
δέκα άγιορειτικοί κώδικες, είς κώδιξ τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των 
Παρισίων (Ρ*Π8. ςτ. 1576, του ιε' αί.) καί είς τής Βιβλιοθήκης του 
Βατικανού (V**. §γ. 721, του ιδ'-ιε' αί.).Ύπό του έκδότου ένετοπίσθη- 

Τ Α°ν 8ύ° Κώ8ίΧες’ 6 ν“'· %Τ· 721’ 6 όποΤο« έχρηοιμοποιήθη 8ώ 
την εκδοσιν τοΰ κανόνος VII, καί ό κω&ξ τοϋ έν Καρυαΐς κελλίου 

της Αγ. Ύριάδος, όστις εσχάτως μετεφέρθη είς τήν Βιβλιοθήκην της 
Μεγίστης Λαύρας. 'Ο κώδιξ ούτος έγράφη το 1360/61 καί όπό τοϋ 
έκδότου καταγράφεται ώς Λΐΐιο,ι. Ι.ονΓίιι· πονικ. Ό αυτός κώδιξ δια¬ 

σώζει έπτά κανόνας (VII, ΙΧ-ΧΙΙ, XIV και XVII), τους οποίους 0- 

μως παραδιδουν και άλλοι δύο τουλάχιστον κώδικες. 
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Έκ των δεκαπέντε κανόνων οι πέντε (ϊ\ -\ I. XV καί XVI ί) 
έκδίδονται έπί τή βάσει ενός μόνου κωδικός, μολονότι ό Κομίνης 
είχε καταγράψει (σσ. 274-275) καί πλήθος άλλων κωδίκων, οί όποιοι 
πιθανόν νά διασώζουν τους κανόνας αύτούς ή κάποιους απ' αυτούς. 

Ό έκδοτης όμως δεν αναφέρει άν άνεζήτησε αύτους τους κανόνας 
καί είς εκείνους τους κώδικας. Αντιθέτους μνημονεύει ότι τους κα¬ 

νόνας XVIII καί Χ\ I, τους έκδιδομένους έπί τή βάσει τεσσάρων καί 
τριών άντιστοίχως χειρογράφων, διασώζει και ό κώδιξ Ιεροσολύ¬ 

μων 18 (νέας συλλογής), τον όποιον όμως δεν έχρησιμοποίησε (βλ. 

σ. 37, σημ. 117 καί 120). Καί πάλιν διά τον κανόνα XVI. έπισημαί- 

νει ότι διασώζεται καί άπό τον ύπό τοΰ Κομίνη ύποδειχθέντα (σ. 

274) κώδικα τής ίερας Μονής Διονυσίου 596 (τοΰ ιδ' αί.), άλλα ούτε 
καί αυτόν έλαβε τελικώς ύπ’οψει του ό συγγραφευς (βλ. σ. 38, σημ. 

120). 

Ώς πρός τά γραφόμενα είς τήν Εισαγωγήν τοΰ βιβλίου (σσ. 7- 

38) παρατηροΰμεν τά εξής: 

σ. 9. Ό συγγραφευς αναφέρει: «Ό καθηγητής Κομίνης έξέδωκε 
τον κανόνα II...», άντί τοΰ όρθοΰ τον κανόνα III. 

σ. 10. Μεταφέρεται καταλογάδην (!) τό θεοτοκίον τής ε' ωδής 

τοΰ κανόνος XV καί προστίθεται: «Ή πρωτοτυπία τοΰ ύμνογράφου 
έγκειται είς τήν δομήν τοΰ τροπαρίου, όπερ είναι διάλογος μεταξύ πι¬ 

στού έρωτώντος τήν Θεοτόκον καί τής Θεοτόκου, ήτις λύει τήν άπο- 

ρίαν του». Κατ’αρχήν ό διάλογος δεν γίνεται μεταξύ πιστού καί Θεο¬ 

τόκου αλλά μεταξύ ύμνογράφου καί Θεοτόκου (του ύμνογράφου έκ- 

φράζοντος βεβαίως τά θρησκευτικά συναισθήματα καί τοΰ πιστού), 

έπειτα ό διάλογος μεταξύ ποιητοΰ καί Θεοτόκου δεν αποτελεί πρωτο¬ 

τυπίαν τοΰ αγνώστου ύμνογράφου τοΰ παρόντος κανόνος τοΰ ια' αί. (ή 
καί μεταγενεστέρου), διότι ό διάλογος γενικώς χρησιμοποιείται ευ¬ 

ρέως ύπό τε τοΰ 'Ρωμανοΰ καί των κανονογράφων τοΰ η' καί θ' αί. 
Είδικώτερον δε διάλογον μεταξύ ποιητοΰ καί Θεοτόκου είς θεοτο¬ 

κίον, όπως ακριβώς είς τήν παρούσαν περίπτωσιν, έχομεν καί είς 
κανόνας, έπί παραδείγματι, τοΰ Άνδρέου Κρήτης, ζήσαντος καί γρά- 

ψαντος τούλάχιστον τρεις όλους αιώνας πρό τοΰ ποιητοΰ τοΰ κανό¬ 

νος XV. Διά νά φανή ή ανύπαρκτος πρωτοτυπία, τήν οποίαν άνεκά- 

λυψε δήθεν ό έκδοτης, παραθέτω στιχηδόν εν θεοτ. κανόνος τοΰ Άν¬ 

δρέου Κρήτης καί τό θεοτ. τοΰ κανόνος XV. 
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Άνανδρε, 

μητροπαρθένε, αγία, 

είπε- πώς έγέννησας 

ασπόρως τον πάντων κτίστην; 

— «Καθώς οίδε», φησίν ή Μαριάμ, 

«σαρκοΰται και γεννάται 
ώς αγαθός, 'ίνα σώση ημάς». 

■ ΚήτΥΙς είζ ’Ιουλιαν°ν Βασίλισσαν (7 Ίαν ) 
ω8η ς', 178-184. Βλ. ΑΗΟ V, σσ. 172-173], 

Χρονω συ τον άχρόνως 

Λόγον ένυπόστατον πατρός έκλάμψαντα 
πώς παρθένος δίχα 

των ώδίνων καί τίκτεις καί μένεις αγνή; 

— Ωσπερ μόνος οίδεν 

0 τ7Ά πηλόν δή έμψυχώσας 
και μικρώ μεγαν κόσμον ένθέμενος. 

(Κανών XV, 78-84). 

Πώς όμως διέλαθε τήν προσοχήν τοϋ έκδοτου δη παρόμοιον 

0ηη7Ζ ΧΟ,μ°ν κ°“ θε0Τ0κί0ν Τ0° κανόνος XVI (στίν. 
400-208), το οποίον έχει ώς έξης; Λ 

Εκπλήττει με το ξένον σου τοΰ τόκου* 

πώς φερεις, ώ παρθένε, έγγάστριον, 

πώς δέ τρέφεις γάλακτι 
κτίσιν τε τον τρέφοντα 
και γαλουχεις ώς νήπιον 
τον τοΰ παντός ποιητήν; 

— Ως οίδεν, ώς ευδόκησε μόνος* 

άγει γάρ καί φέρει, 

καθάπερ θέλει, πάντα. 

Εξαλλου πλήθος τοιούτων θεοτοκίων κατέγραψε ό Ν. Β. Τωμα- 

όακης έν τή βιβλιοκρισία του περί των ΑΗΟ εις Αθήναν ΟΕ', 1974- 

197δ, σσ. 418-422, τα όποια ώφειλε να γνωρίζη ό έκδοτης. 

σ. 11. Ό έκδοτης καταγράφει τα ονόματα των ύμνογράφων· 

ερμανος μονάχος, Ιωάννης Σγουρής, Λέων, Αθανάσιος καί 
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Μηνάς, καί εις την σημ. 21 επισημαίνει: «Σημειωθήτω οτι οί ύμ.νογρά- 

φοι τών κανόνο,ίν τοΰ οσίου Αθανασίου δεν μνημονεύονται παρά Η. 

ΡοΙΙϊβπ, ϊηίΐΐα Ηγπΐϊΐοπιπι Εοοίβδΐαε 0γ360Η€ V (γράφε νψ) ... ούδέ 
παρά I. δζονβΓίίν, Α Οιικίβ ίο Βγζαηίΐηβ Ηγηιηο^Γ&ρΙιγ... II. Κανών 
Άηά Στιχηρόν,...». Αυτό όμως δεν είναι αληθές, διότι σχεδόν όλους 
αυτούς τους ύμνογράφους καταγράφει τόσον ή ΕοΠϊογϊ όσον καί ό 
δζδνβΓίΤγ. Δηλαδή: Γερμανός Κρυπτοφέρρης (ΡοΙΙϊογϊ, ΙηΐΠα... 

260. δζόνόΓίΐγ, Λ Οηΐάβ... II, 67). Ιωάννης ό Σγουρής 
(ΡοΙΙϊβΓί, εν® άνωτ., σ. 278. δζδνβι-ΙΤγ, ενθ" άνωτ., σ. 65. Τούτον 
καταγράφει καί ό Ο. ΕιηβΓβπιι, ΗγτηηοβταρΗ.ΐ Βγζαηύηί, ΕΟ 23, 

1924, σ. 199, αλλά ό εκδότης τό άγναεΐ). Λέων ό Πηγάνου (Εοΐ- 

ΙίβΓΐ, ενθ" άνωτ., σ. 291. δζόνβΓίΐγ, εν&άνωτ., σ. 66).Έτερος Λέ¬ 

ων, όστις υπό τοΰ Πολέμη αύθαιρέτως άναφέρεται ώς Λέων ό έκ 
Καλαβρίας, ύπό τής Γο11Ϊ6ΐ·ί, ενθ’ άνωτ., σ. 291, καταγράφεται ώς 
Λέων ό Στύλου ή ό Στυλιτιανός καί υπό τοΰ (3. ΕιηβΓβαιι, ενθ’ 

άνωτ., σ. 285 ώς Ε<?ο δίγΙίίΪΗηιΐδ (ό Στυλιτιανός), όστις ήτο 
μοναχός τοΰ έν Στύλω τής Καλαβρίας μοναστηριού. Επομένως έκ 
τών ύπό τοΰ Πολέμη μνημ,ονευομένων ύμνογράφων μόνον ό Μηνάς 
δεν καταγράφεται ύπό τής Εοΐΐίεπ καί τοΰ δζδνέΐ’ίΐγ. Περί αύτοΰ 
όμως ό έκδοτης έπάγει (σ. 12) ότι «δεν δύναται νά ταυτισθή προς 
ένα τών γνωστών ύμνογράφων». Όμως ούδείς άλλος ύμνογράφος Μη¬ 

νάς καταγράφεται εις τούς γνωστούς καταλόγους τών Βυζαντινών 

ύμνογράφων! 

σ. 12. «περί τής παραφθοράς τοΰ ονόματος Λεόντος» γράφε 

Λέοντος. 

Εις την αύτήν σ. 12 ό έκδοτης πραγματεύεται περί τών ακρο¬ 

στιχίδων τών ύπ’ αύτοΰ έκδιδομένων κανόνων καί μεταξύ άλλων 
αναφέρει ότι εις τούς κανόνας VII, VIII, IX καί XI πλεονάζουν εις 
τινας ωδάς κάποια τροπάρια (έν σχέσει με τά άπαιτούμενα γράμματα 
τών άκροστιχίδο^ν), δεν συνεξετάζει όμως καί την άκροστιχίδα τοΰ 
κανόνος II, όπου έπίσης, συμφώνως προς την παράδοσιν τοΰ κώδι- 

κος τής Μεγίστης Λαύρας Β4, πλεονάζουν μερικά τροπάρια. Εις την 
άκροστιχίδα αύτήν άναφέρεται εις τάς σελίδας 17-18 διασπών ούτω 
την συνολικήν έξέτασιν τοΰ φαινομένου τοΰ διπλασιασμοΰ ή καί πολλα¬ 

πλασιασμού κάποιων γραμμάτων εις τάς ακροστιχίδας τών άσματι- 

κών κανόνων. 
Περί αυτών λοιπόν γράφει: «Εις τήν άκροστιχίδα τοΰ κανόνος 



VII πλεονάζουν τα άρχιχά γράμματα των θεοτοκίων καί των τριών 
τελευταίων τροπαρίων τής θ' φδής». Αυτό όμως δέν είναι άκριβές 
8ιοτι τα αρχικα των θεοτοκίων της δ' καί ζ' φδής εΤνβ[ &πολ£’ 

αναγκαία δια τον σχηματισμόν της άκροστιχίδος, όπως φαίνεται άπό 
την καταγραφήν πού ακολουθεί (τά μεταξύ στιγμών δηλώνουν άρνι- 
κα θεοτοκίων): 

Υ ? ε' ζ' ζ' η, 

ΑΘΑ.Α. I ΝΑΣ.Σ. [ ΙΟΣ.Ε. | ΓΡΑ.Α. | ΦΗΣ.Σ. | ΤΝΑ.Γ. | ΙΟΙ.Ι. | ΣΚΧ X 

_ ^“*Ριβήί είναι επίσης ή διατύπωσις: «Εις την ακροστιχίδα 
του κανονος XI πλεονάζουν δύο ΣΣ εις τήν όγδόην φδήν», διότι καί 
εις την ε ορδήν πλεονάζει Ιν Σ, όπως φαίνεται άπό τήν καταγραφήν 
των αρχικών γραμμάτων άνά ωδήν: 

α Ύ δ' ε' ζ' ζ' γ,' ο/ 
ΑΘΑ.Ν. | ΑΣΙ.Ο. | ΣΑΡ.Ε. | ΤΗΣ.Σ. | ΕΣΤ.Ι. | ΣΤΤ.Λ. | ΟΣΣ.Σ. | ΛΕΩ.Ν. 

Καί βεβαίως ό έκδοτης τοιούτων κειμένων δεν πρέπει νά άρ- 

κηται^είς τον εντοπισμόν τοΰ φαινομένου, άλλα είναι άναγκαϊον νά 
ανατρεχη εις τήν βιβλιογραφίαν καί νά προσπαθή νά τό έξηγήση μέ 
τροπον πειστικόν Ώφειλε λοιπόν καί ό Πολέμης νά γνωρίζη ότι, όπως 
αναφέρει ο ψ. ίΥεγΙι, β[β α&π>ίΐίεΑίί ίη άβρ ΙγζαηήηΜεη Ιίαηο- 

ηΜίαηε, ΒΖ 17, 1908, σσ. 63-64 (κατά μετάφρασιν) «πρώτα βρί¬ 

ζεται άπό τον ποιητή ή ακροστιχίδα καί έπειτα συντάσσεται τό ποί- 

ημα.^ Ετσι, εύκολα μπορεί νά συμβή τά γράμματα τής ακροστιχίδας 
να μην αρκεσουν να συμπληρώσουν έναν ολόκληρο κανόνα. Ένας δι¬ 

πλασιασμός μεμονωμένων γραμμάτων ήταν σ’αυτήν τήν περίπτωση 
ενα ταιριαστό καί βολικό μέσο, ώστε κάθε ωδή νά έχη ανάλογο αριθ¬ 

μό τροπαρίων)). Παραθέτει μάλιστα ό αρκετά παραδείγματα 

ιπλασιασμου ή^καί πολλαπλασιασμού γραμμάτων εις τήν θ' ώδήν 
μετά τό τέλος τής άκροστιχίδος. 

Φαίνεται λοιπόν ότι ή ανάγκη νά έξασφαλισθή τό τετράριθμον 
των τροπαρίων άνά φδήν ή νά όλοκληρωθή τό περιεχόμενον τοϋ κα¬ 

νονος επέβαλλε τον διπλασιασμόν ώρισμένων τροπαρίων άρχομένων 
όια του αύτοϋ γράμματος η άκόμη καί τήν προσθήκην κάποιων τρο¬ 

πάριων των όποιων τά αρχικά δέν συμμετέχουν εις τόν σχηματισμόν 
της άκροστιχίδος, όπως συμβαίνει εις τους κανόνας VII VIII [Υ 
XI άλλά καί XII. 
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Διάφορος είναι ή περίπτωσις του κανόνος II, του οποίου τά 
άρ/ικά άνά ωδήν εις τόν βασικόν κώδικα Ο είναι: 

α' γ' δ' ε' ί' ζ' η' θ' 
ΤΟΝ.Κ. ! ΛΕΙ.Ν. ! ΟΝΓ.Μ. | ΝΩΙΙ.Ρ. ΟΦΡ.Ο. ΝΩΣ.ΙΙ. | ΟΙΜ.Ε. ! ΝΛ | 

είρμ. άλλος 
ΡΧΗ.Ν. 

Εις τόν κώδικα Η όμως έχουν: 
α' γ' δ' ε' ς' ζ' η' θ' 

ΤΟΝ.Κ. | ΛΕΙ.Ν. ΟΝ Τ’.Μ. | ΝΩΙΙ.Ρ. ΙΟΦΦΡ.Ο. | ΝΩΩΣΣ.1Ι. 1101.Μ. | ΕΝ Α | 

είρμ. άλλος 
ΡΑΗ.Ν. 

ΤΙ μορφή τής άκροστιχίδος του κανόνος εις τόν κώδικα Β οφεί¬ 

λεται περισσότερον εις ποικίλας μεταγενεστέρας παρεμβάσεις υπό 
αγνώστου εις τήν δομήν του κανόνος μέ τήν προσθήκην νέων τρο¬ 

παρίων καί τήν φραστικήν άλλαγήν άρκτικών στίχων εις τινα τροπά¬ 

ρια τής η' καί θ' ωδής παρά εις τους άβασίμους λόγους τους όποιους 
επικαλείται ό έκδοτης. Σχετικώς ό Πολέμης άναφέρει (σ. 17): 

«Πιθανώς ό ίδιος ό ποιητής τοΰ κανόνος συνέθεσεν εις περι¬ 

πτώσεις τινάς δύο τροπάρια, άρχόμενα διά τοΰ αύτοΰ γράμματος κατά 
τάς απαιτήσεις τής άκροστιχίδος, διά νά ψάλλίυνται ταυτοχρόνως ή 
εναλλακτικώς. Βεβαίως ενδέχεται εις τάς περιπτοόσεις αύτάς έν έκ 
τών δύο τροπαρίων νά συνετέθη μεταγενεστέρους καί ή υπό τοΰ Β4 παρα- 

διδομένη μορφή τοΰ κανόνος νά άποτελή σύνθεσιν δύο παραλλαγών». 

Εις ένίσχυσιν μάλιστα τοΰ πρώτου λόγου προσθέτει (σημ. 27) καί 
τά έξης: «Μνημονευτέα ή περίπτωσις τοΰ Γεωργίου Νικομήδειας, 

όστις ενίοτε συνέτασσε δύο τροπάρια άρχόμενα διά τοΰ τελευταίου 
γράμματος τοΰ ονόματος του (Υ), ιδίως ότε οί κανόνες του ειχον καί 
τήν δευτέραν ωδήν». Όμως ή προσθήκη τοΰ δευτέρου Υ εις τήν έκ τών 
αρχικών τών θεοτοκίων σχηματιζομένην άκροστιχίδα ΓΕΩΡΓΙΟΥΥ 

δέν έγίνετο διά νά ψάλλονται ταυτοχρόνως ή έναλλακτικώς, όπως 
καινοφανώς υποστηρίζει ό έκδοτης, τά υπό τοΰ αύτοΰ γράμματος 
άρχόμενα δύο τροπάρια, διότι εις τόν κανόνα δέν είναι συνεχόμενα, 

άφοΰ το έν είναι θεοτοκίον τής η' καί τό άλλο τής θ' ωδής. Κατά 
παρόμοιον τρόπον δέν είναι συνεχόμενα εις τόν κανόνα τά διά τοΰ 
αύτοΰ γράμματος άρχόμενα θεοτοκία, τά όποια έμφανίζονται εις τήν 
άκροστιχίδα ΓΕΕΩΡΓΙΟΥ, τήν σχηματιζομένην έκ τών αρχικών τών 
θεοτοκίων τών έννεαωδίων έπίσης κανόνων τοΰ Γεωργίου Νικομη- 



&ί*;. Πασ^ή μελέτη περί τοϋ θέματος αύτοϋ, τήν όποίαν άγνοεϊ ό 

λΪΓϊ;, Τ,ΐΓζ ."· ’Π|Ι,|·Γ’· ι,;Μ**££,* 
1 . , 1ηΐοπΐ3Μο!ΐΗί (Ι<*8 ΚΐυΗί* ΒυζηιιΙιικ* Π Η 

Γ? 1964’. ?· 318-'!19· ^ - * τ«ς περι“χί™Ϊ 
όποιας τα υπο του αυτού γράμματος άρχόμενα τροπάρια είναι συνε 
/..μένα (επι φαινομένων διπλασιασμοί, ή πολλαπλασιασμού) δέν ύπάρ 

ΧΓ _ Γ λε:τ0“^1κοδ Γυπικ&ΰ ή έποία νά όρίζη ότι τά τροπάρια 
αυ.α πρεπε1 να ψάλλωνται ταυτοχρόνως ή εναλλακτικώς Και -λ 
δεύτερον επιχείρημα του εκδότου δέν εύσταΟεΓ, διότι ή μορφή τ~° 

'.αρεμβασεων εις την αρχικήν δομήν του κανόνος αποκλείει τΐ 'ένδε- 

χ,μενον να εχωμεν την σύνθεσιν δύο παραλλαγών εις τόν κώδ. 13 

Αλλοι λόγοι πρεπει να άναζητηθοϋν διά τόν σχηματισμόν τλς 

■ΖΤ6χ0ζ ™ κβν4ν0ί,Χνΐ"' * όκάστην ώδή/τοϋ όποίου^ά 
.ΡΖ _ 0'ιω,ν Των -ρ^ριων Αρχίζουν μέ τό αρχικόν γράμμα τοϋ 

ειρμού και έτσι έχομεν: μμα του 

ΔΔΔ.Δ. | ΕΕΕ.Ε. | ΑΑΑΆ. | ΟΟΟ.Ο. | ΠΠΠ.Π. | ΕΕΕ.Ε. | ΤΤΤ.Τ | ΗΗΗΗ Η 

ίοΙΓ αρ?“°νραμμ*τ0ς τ0° ε'^0ΰ»·'Ό^ «ύτοϋ του είδους ή 
ακροστιχις η οφείλεται εις την φιλοπαίγμονα διάθεσιν τοΰ ύμνογρά- 

φου η υποκρύπτει καποιαν φράσιν ή όποια είναι δύσκολον νά άνι- 

Γΐι' ί“ Λ ΙΥ 153'163 *^οσι^ετ«ι κανών εις τόν 
,γ· ,^κ°λ“ν ,(6 Δεκ·>’ ει« τοϋ οποίου όλα τά τροπάρια 
αρχίζουν με ™ αυτό γράμμα (καί σχηματίζουν τό όνομα Γεωργίου): 

ΓΓΓ.Γ. | ΕΕΕ.Ε. | ΩΩΩ.Ω. | ΡΡΡ.Ρ. | ΓΓΓΓ.Γ. | ΙΙΙ.Ι. | 0000.0. | ΤΤΤ.γ. 

_ σ· 13’ ?νΤΟπίζονται σ>Ράλματα παραναγνώσεως τοϋ βιβλιογρα¬ 
φικού σημειώματος: έγράφη (ό κώδιξ ΑΛοπ. I*™ ηονι15) % +°™ς8 

(γράφε ςωξη) τό παρόν εις όν τρέχομεν ζτοφ (γράφε ζτοβ) ^ 

σ. 15. Ο έκδοτης γράφει: «Λόγω τής κατά σειράν ήχου παραδό- 

σεως των κανόνων ΛΠ-ΧΙΥ καί XVIII διετυπώθη ή άποψίς ότι είς καί 

ο αυτός υμνογράφος συνέθεσεν αύτοός» καί παραπέμπει (σημ. 25) Ζ 
η μελετην του Κομινη. Αύτό όμως άποτελεϊ διαστρέβλωσιν τής έκ- 

ιμησεως του Κομινη, ό όποιος έγραψεν άφ’ ενός περί πιθανότητος 
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και όχι περί βεβαιότητας και άφ’ ετέρου περί πλειόνων του ένός 
κανόνος και όχι περί των οκτώ τούτων κανόνων: ((Δέν αποκλείεται 
εις καί ό αύτός υμνογράφος νά συνέθεσε πλείονας του ένός κανόνος 
(βλ. Ά. Κομινη, ενΟ' άνωτ., σ. 270. σημ. 2). 

σ. 16. ΛηαΙοοΙϋ Ηγιηπίοα (>3<*<:3... Ιιι^ΙιΙιιΙο (γράφε Ικΐί(ιιΐο) ιΐΐ 
3μκ1ϊ... υηίνβπ>ίΐΛ (γράφε υιιίνβΓδίΙϋ) (Ιΐ Ηοπΐ;ι. 

σσ. 22-23. Καταγράφονται, είς έσφαλμένην αλφαβητικήν σει¬ 

ράν, ώς σπάνιαι δέκα λέξεις. Όμως διά τάς πέντε έξ αυτών ό εκδότης 
παρέχει ανακριβείς πληροφορίας. Γράφει δηλ.: 

είρηναρχία: «Ή λέξις εύρίσκεται μόνον είς τό Συμπλήρωμα 
του (γράφε των) Γδ«1, ένθα θεωρείται άπαξ (VI 51)». (ή ένδειξις κα¬ 

νών VI 51 έπρεπε νά τεθή μετά τήν λέξιν εΐρψαρχία* τό λάθος έπανα¬ 

λαμβάνεται καί είς τάς υπολοίπους λέξεις). Ή είρηναρχία όμως άπαν¬ 

τα καί είς Ι,Βηιρε, σ. 419. 

κατεικονίζω: «Ή λέξις παραδίδεται άπαξ υπό τίνος έλληνο- 

λατινικοΰ γλωσσάριου (V 81)» μέ παραπομπήν είς δίβρίιαηιικ IV, Ρ&- 

Γίδίίδ 1841, στήλ. 1318. Καί αύτή ή λέξις όμως υπάρχει είς Γ8Ι, σ. 

923 καί είς τό Συμπλήρωμα των Γ3.Γ, σ. 172. 

ομβρησις: ((Ή λέξις είναι άπαξ καί άπαντα είς σχόλιον είς τόν 
στίχον 138 τής Θεογονίας τοΰ Ησιόδου (V 95)» μέ παραπομπήν μό¬ 

νον είς τόν Θησαυρόν τοΰ Έρρ. Στεφάνου, ένω ή αύτή λέξις 
καταχωρίζεται καί είς Ε5Ι, σ. 1221. 

τερψίθνμος: «Μόνον είς τόν Στέφανον (VI 5, 88)». Τό αύτό 
έπίθετον όμως καταγράφεται καί είς τό Λεξικόν τοΰ Δ. Δημητρά- 

κου. 

νλομανής: «Ή λέξις παραδίδεται καί υπό τοΰ Ησυχίου καί υπό 
τινων πατέρων... (V 61)» μέ παραπομπήν είς Γ^πιρε, σ. 1430. Ή 
λέξις όμως υπάρχει καί είς Κ8^ σ. 1848. 

Έλθωμεν όμως είς τόν άντιεπιστημονικόν τρόπον καταγραφής 
καί περιγραφής των χειρογράφων επί τή βάσει των όποιων έγινε ή 

έκδοσις των κανόνων. Είς τήν σ. 39 καί υπό τόν τίτλον Μ3ΐιιΐ80ΓΪρΐ3 

6 ριιΐΚιΐδ 031*1111113 5ΐιιιιρΐ3 δΐΗΐί: καταγράφονται δέκα κώδικες. Πρό έκά- 

στου κοόδικος γράφεται τό δί^ΐιιιη καί ακολουθεί σύντομος περιγρα¬ 

φή. Όμως μ,όνον διά τους επτά πρώτους κοιδικας υπάρχει σύντομος 
περιγραφή, ένω διά τους τρεις τελευταίους ούδεμία άλλη άναφορά 
γίνεται εί μή μόνον: Κ=ΑΐΗοη. Τ3νι*36 (πρώην —δΐο— κελλίου Αγίας 
Τριάδος) ιιονιΐδ. Κ=Ρ3ΐΊ8ΐηιΐ5 §τ. 1576. Ο =\ 3ΐΐ03ΐιιΐ5 §ι\ 721. Καί διά 
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μεν τνν κώδικα Κ παρέχονται άρκεταί πληρυφορίαι εις τάς σσ. 13-14 

κ *“ 0 ^ωξ "ύ8έν άλλο -?οστίΟεται οΰίαμοϋ τής μελέτη/ 
Ιτ; άλλου 8ώ τόν κώλ'ικα Λ-ΛΐΙιο,ι. ϋινη,ο Γ 79 ό έκόότνκ Τ 

χρονοΛογει εις το έτος 1600 άντί του όρΟοϋ 1620 υίοθετών τόν έσφαλ- 

μενον υπολογισμόν των έκδοτων τού καταλόγου. 7\ν ήρεύνα τον κώδι' 

κα, θα «νενιγνωσκε εις τό φ. 303'' τό έξής βιβλιογραφικόν σημείωμα- 

» Ι ο παρόν βιβλιον εγραφη χειρι κυρίλλου (μον)αχ(οΰ) έν έτει ίρκ„ 

μη(νι) ιαννουαρι(ω) υπάρχει δέ κτήμα τ(ή)ς μεγί(στ-ης) Λαύραε τοΰ 
οσίου αθανασιου του εν τω ορει του άθω». Άρα 7128-5508=1620 (Το 
σημείωμα εδημοσίευσαν έλλιπώς οί έκδοτα- τοΰ καταλόγου). 

ΙΙαραδόςως ύπο τον ανωτέρω τίτλον Μβηιι 5οηρΐ3... ό εκδότης 
καταγράφει και τάς βραχυγραφίας ΜιΤ^ΚΚ και ΕΕ, ώς εάν έπρόκει- 

ΤΟ περί κωδίκων, ένω παραλείπει νά καταγραφή δύο χειρόγραφα 
το V -ΑιΙιοη. Ιά\τ·άϊ Δ 12 καί τό Ι=ΑΐΗοη. Ι,8νΓ3ο 1 135, τά όποια 
χρησιμοποιεί διά τήν έκδοσιν τοΰ κανάνος XVI και άπλώς αναφέρει 
ί.ις την σ. 136 άνευ οίασδήποτε περιγραφής. 

Προσέτι περί της κατ’ ήχον παραδόσεως κανόνων από τάς χει¬ 

ρογράφους Παρακλητικάς Λαύρας Θ 35 (=Τ), Θ 45 (=Ε) καί Γ%79 

(=Α),0 έκδότγ* δέν προβληματίζεται καί δεν έξηγεΐ πώς οί κανό- 
νες αυτοι^επερασαν από την άκολουθίαν των Μηναίων εις τάς ακο¬ 
λουθίας των Σαββάτων της Παρακλητικής. 

Έλθωμεν όμως εις τήν έκδοσιν τοϋ'κειμένου των κανόνων 

. Γδν!κα1 παρατηρήσεις: α) Άπαντες οί έκδιδόμενοι κανόνες εί¬ 

ναι οκταωδιοι. Πλήν τοΰ κανόνος XVIII, ό όποιος παραδίδεται άνα- 

κροστιχος, ολοι οί άλλοι φέρουν ή όνομαστικήν ακροστιχίδα (οί πλείο- 

«ς) η ακροστιχίδα σχηματιζομένην άπό τά αρχικά των θεοτοκίων 
ο.-ως ο κανών XIII, εις τόν όποιον τά αρχικά των θεοτοκίων δίδουί 

το ονομα τοΰ υμνογράφου Αθανασίο(υ). Ώς έκ τούτων είναι βέβαιον 
οτι ολοι αυτοί οι μετ’άκροστιχίδος κανόνες συνετέθησαν έξ αρχής άνευ 
της β ωδής. Ή διαπίστωσις αύτή. διαφωτιστική περί τής δομής των 
κανόνων κατά τήν εποχήν τής συνθέσεώς των, ούτε έπισημαίνεται 
ούτε σχοΛίά,εται υπό τοΰ έκδοτου, β) Τό κριτικόν υπόμνημα'τών έκ- 

οιδομενων κανόνων επί τη βάσει πλειόνων τοΰ ενός κωδικός καθί¬ 

σταται αναξιόπιστον, διότι, όπως θά άποδειχθή κατωτέρω, χαρα- 

κιηρίςεται απο ασυνέπειαν, παραναγνώσεις, παραλείψεις γραφών 
παραλείψεις στίχων ή καί τροπαρίου ολοκλήρου, άταίίαν ή παράλει- 

ν-ν του αριθμού τοϋ στίχου εις όν άπαντα ή καταγραφομένη γραφή. 
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Λύτά καί άλλα πρωτοφανή διά κριτικήν έκδοσιν κειμένου σφάλματα 
καταδεικνύουν συν τοϊς άλλοις καί ότι ό εκδότης δεν προέβη εις τήν 
δέουσαν διόρΟωσιν των τυπογραφικών δοκιμίων. 

Κανών II. Ό κάνουν φέρει ακροστιχίδα¬ 

ν ον κλεινόν υμνώ προφρόνοις ποιμενάρχην. Τό σημαντικόν ό¬ 

μως είναι οτι ή θ' ωδή τοΰ κανόνος διπλοΰται, φέρει δηλ. ειρμόν άλ¬ 

λον καί τά αρχικά των τροπαρίων τά όποια μελίζονται έπί τή· βάσει 
τοΰ είρμοΰ άλλου συμμετέχουν εις τόν σχηματισμόν τής ιαμβικής 
άκρυστιχίδος: 

α' γ' δ' ε' ς' ζ' η' Ο' 
ΤΟΝ.Κ. | ΛΕΙ.Ν. | ΟΝΪ.Μ. | ΝΩΓΙ.Ρ. | ΟΦΡ.Ο. [ ΝΩΣ.Π. | ΟΙ.Μ.Ε. | ΝΑ ! 
είρμ. άλλος 
ΡΧΗ.Ν. 

Περί τής τοιαύτης δομής τής άκροστιχίδος (αλλά καί τής θ' 

ωδής) ούδέν αναφέρει ό εκδότης ούτε βεβαίως σχολιάζει τόν σπά¬ 

νιον τοΰτον τρόπον σχηματισμού τής ονομαστικής άκροστιχίδος. Δη- 

μιουργεϊται λοιπόν ή απορία άν ό εκδότης γνωρίζη ότι κύριος εκ¬ 

πρόσωπος τών κανόνων μέ διείρμους ή καί πολυείρμους ώδάς είναι 

ό Άνδρέας Κρήτης, άπό τόν όποιον προφανώς έπηρεάσθη ό ύμνογρά- 

φος τοΰ παρόντος κανόνος, καί ότι βασική μελέτη περί τών χαρακτη¬ 

ριστικών τών κανόνων τοΰ ποιητοΰ τοΰ Μεγάλου Κανόνος παραμένει 
ή επιστημονική άνακοινωσις τοΰ Ο. δοθίτό, ϋαΓαΐΐβήΒΐίεΙιε άβί εα- 

ηοηΐ άί Αηάεεα Οιείεζε. 5ί αεί ίο 5α αίεαηε εοηψοαιζιοηι ίηεάίιε άεΐ 
ιηείοάε. Πεπραγμένα Α' Διεθνούς Κρητολογικοΰ Συνεδρίου, Κρητι¬ 

κά Χρονικά ΙΕ'-ΙΣΤ', 1961-1962, σσ. 113-138. Μήπως όμως ό έκ¬ 

δοτης έπρεπε νά γνωρίζη καί ότι, έξ όσων μέχρι σήμερον είναι γνω¬ 

στά, μόνον άλλη μία άκροστιχίς, διαφορετικού μέτρου βεβαίως, έχει 
παρόμοιον σχηματισμόν; Πρόκειται περί τής άκροστιχίδος τοΰ κα¬ 

νόνος τοΰ αφιερωμένου εις τούς «έν πολέμοις καί δεσμοΐς Οανέντας 
στρατηγούς, στρατάρχας καί στρατιωτας» ό όποιος έψάλλετο τό Σάβ- 

βατον τών Λπόκρεων καί φέρει ακροστιχίδα υπό τήν δομήν: 

α' β' γ' δ' ε' ς' Γ η' Ο' 
ΤΩΝ.Χ.|ΡΙΣ.Τ.[ΙΑΝ.Ω.|ΝΊΌ.Ι.ΙΣΤΓΙ.Ε.|ΡΜΑ.Χ. ΟΙΣ.Μ.|ΕΛΟ.Σ.|Ε.ΥΓ.Α.| 
είρμ. άλλος 
ΦΙΟ.Ν. 

Ή έκδοσις τοΰ κανόνος: ΙΙη ο/βεε ΰγζαηΐίη ίηεάά ροατ εεα.ν μαί 
50ηί ηιοπχ ά Ια ραβ/τε, άαη$ Ιε εοά. Λ7η. $ε. 734-73-5. IηίιοΠικίίοιι. 



*!";ΟΠ Λ ε—^ Ρ2Γ ΤΗ· 0ί·'ΙΟΓ3ΐίί8> Αρρ^ί οπΊκ,,κ· Λ ρ.3- 

183 2ΪΓτ ) 3>'’· ®ί“ίθη’ 101ηε 101-ρ^· 1-2, 1988, σσ 
, 3-211· Τουλάχιστον όμως επρεπε νβ γνωρίζω ό έκδοτης τον κα- 

νονα του Κοσμά του Μελωδοΰ εις τήν'Ύώωσιν του Τι,,! V 
(14 Σεπτ ) ΑίΚ Τ IV) ,ά/λ ■ -, Ψ 1 ίμίου Στ^ροϋ 

« - <» 4™* ίϋ;4τ;Γ' ***»*—♦» 
5ί:η “γ”·1 1 1 *·Ν·1 κΪε·ρ· ιί’το. ι μα.τ. ι 
ΟΜΑ.Ι. 

, , Περ1 τ9>ζ ®κΡοστιΖΪδος αϋτης ήτο εόκολον να εχη ένημερωθί 

Ζ:Ζ μο7γ/κφια;το° Θε’*· Ε· Δ«»ρ^η. χοαΧ Τ&. 
δος. Βως~ και εργον. Αναλεκτα Βλατάδων 28 (Πατριαρχικόν "Ιδρυμα 
Πατρικών Μελετών), Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 180-181 " μ 

17) άφ0^ είς~Τ Ικφρασΐν Νθϋν ήγε^όνα Χαμένος (στίχ 
7 ο έκδοτης εκτίμα οτι πιθανώς άποτελεΐ άμεσον αναφοράν είς 

τους Νομούς του Πλάτωνος (XII, 963α) ή έμμεσον (μέσω των πατέ- 

Π.Γ(ΐν Μ^'222 23? Ο™™ ^ έπι*ράσεως -Ψ 
εϊνΚι; 2-22-23). Οι πρώτοι στίχοι τοΰ σχετικού τροπαρίου 

Νοΰν ηγεμόνα κεκτημένος έθραυσας 
των δυσμενών τάς όφρυς· 

των γάρ παθών, πάτερ, 

άριστα έκράτησας (17-20). 

Καί τό έδάφιον της Π.Δ. έχει: Όπηνίκα γόρ δ Θεός τόν άν- 

ρωπονκατεσκενασεν, τό πάθη αύτον καϊ τό ηθη περιεφύτενσεν ήνί- 

- / παντων,τον ήγεμόνα νοΰν διό τών αισθητηρίου 
ενεθρόνισεν, και τοντψ νομον εδωκεν, καθ^δν πολιτευόμενος βασιλεύει 
βασιλείαν σωφρονα τε και δικαίαν και αγαθήν καϊ ανδρείαν. Ή αύτί) 

ΧνΓΜ33σ\ς34 ΝΡώς'παΡ'λλαγμένη’ άπαν^ Χα1 είς το^ κα™^ <133-134. Νοΰν ηγεμόνα κτησάμενος / τό χείρον καθυπέταΡην 
«ρεεττονι) καί XIII (θε0τ. η' φ%; *αί νσ*. αέβρπασΖΤΖμΖ 

Ζ καί; ^ -Χνην χρξΓΖ 

ύμνογράιρους!* ’ &34)’ Χ0™ί" ^ διά ποΑΧοΰς 

_ηη, Εΐς„τί> κΡ1τίκί)ν ύπόμνημα καταγράφονται συν τοϊς άλλοις και 
ποΑλα ορθογραφικά Αάθη κυρίως τοΰ κωδικός Β. ΚαΛνΓε'ς τά 
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σχόλια τοΰ κανόνος (σ. 17) έπισημαίνεται από τον έκδότην ότι «ό 
κώδιξ βρίθει ορθογραφικών σφαλμάτων)) και θά ήρκει ή καταγρα¬ 

φή ώρισμένων έξ αύτών, έν τούτοις υπερφορτώνεται τό κριτικόν υπό¬ 

μνημα μέ άνούσια τέτοια σφάλματα αλλά και πάλιν ή καταγραφή 
αυτή γίνεται χωρίς συνέπειαν. Έτσι καταγράφονται οί τύποι: άθα- 

νάτος (7) (άντι δηλ. άθανάτως), έαυτόν (32), έγχειρισθεΐς (43), κτή- 

σιν (46) και άλλα παρόμοια, ένω ταυτοχρόνως παραλείπεται πλήθος 
διαφορετικών γραφών τοΰ αύτοΰ κώδικος, όπως: δυσιδές (1), έαυτόν 
(14), κεκτιμένος (17), θείο (22), αλλοιωθείς (31), σε (48), έαυτοΰ 
(50) και πολλαι άλλαι. 

Παραναγνώσεις: στ. 79 ό Β έχει βρώτιον και οχι βρώττειον, 

όπως έσφαλμένως άνέγνωσε ό εκδότης. 90, 91, 92 ό Β έχει ώ και όχι 
ώ. 124 ό Β έχει φρνκτορίαις και οχι φρυκτορία. 128 ό Β παραδίδει 
τόν εκ παρθένον κυηθέντα σαρκί, ένω ό έκδοτης σημειώνει: πιιΐβ έκ 
Β 366. τόν. 

131 ό Β έχει ουρανίας άψίδος και οχι ούρανίαν άψΐδος. 

181 ό κώδιξ έχει αδικούμενων και οχι έκδικουμένων 
187 άντι γενόμενον ό κώδιξ Β παραδίδει εν μήτρα, σου (τήν 

γραφήν παραλείπει ό έκδοτης) 

199 πρεσβιών Β και οχι πρεσβειών. 
Σελ. 49, τροπ. εις κριτικόν υπόμνημα: άντι τρανώτερον, πού 

έκδίδει ό Πολέμης, ό Β έχει τό ορθόν τρανότερον. 

215 Χαίρων τό] Άρρητον (άρριτον ο6) και Β, γράφει ό έκδοτης. 

Όμως όλος ό στίχος έχει: Χαίρων τό φέγγος τό αυλόν και 
ό Β παραδίδει: Άρριτον φέγγος και αυλόν, ένω κατά τόν 
έκδότην ό στίχος εις τόν Β παρουσιάζεται ως: Άρριτον 
και φέγγος τό αυλόν. 

Περιπτώσεις άπό τάς οποίας φαίνεται οτι ό έκδοτης δεν έκανε 
διόρθο^σιν τών τυπογραφικών δοκιμίων είναι: 

77, 84 (κριτ. ύπ.) ροδί 3ό]ί» ΟΓ&Ι. ναηβ..., άντι ροδί δόξα 
ν»Π6... 

78 πρώην, διορθωτέον εις πρώην 

80 (κριτ. ύπ.) λελύτρο^τα] άνώρθωτα Β, άντι λελΰτρωται] 

άνώρθωται Β 
93-94 ό έκδοτης εντοπίζει χάσμα καί έκδίδει: 

δι’ής τών δαιμόνων τάς άκανθώδεις <-> 

μεθοδείας, πάτερ, ένέπρησας. 



Όμως τουλάχιστον εις τ6ν Β το κείμενον είνοα πληρε£ κα1 „„ 
τρικως ορθοτερον έχον: ^ ^ “ Ε4 

δι’ ήζ των δαιμόνων τας άκανθώόεις μεθοδείας 
Αθανάσιε πάτερ, ένεπρησας. 

Εις τήν σ. 47 έκδίδεται τδ θεοτ. τήσ Γ ..λ 

τ**λλα τροπάρια τ5* Φ%'-:τεΞ 

228 ρύσαι Β (ή γραφή παραλείπεται ύπδ του εκδότου) 

IV 

^ Ενω ό κανών φέρει ακροστιχίδα Αινώ σε, αθανασίας έπώνναε 
=· ς ιον σχηματισμόν τής οποίας συμμετέχουν καί τα αον-κα ’ 

™;ν ·· Φ»ν ,Γ 
7“Ρ «ρχομενον Αποστόλων δήμος καί προφητών. Το τροπ αύτί> 

επρεπε υα θεωρηθη νόθον, έπεΐ8ή, π,θανώτατί, αποτελώ προσθΓ 

καλλιγράφου τίνος και έξ άπόψεως περιεχομένου ούΧέν τό άξιοί 

τηΠπΖΖΓ1·^™^0™· Ό **“">< 3μως °ύ8έν ^λίον περί της υπαρξεως αυτου του τροπ. κάνει. Εις τάς ώΧάς V ί,ι .μ Ρ 

=Ρ^Γι ^ * ψ!ί’ «* - "·* «- 
« ωίΐΙ,ΐ,,ΐΓΪ £Ζ“ή"Τ“ ** 

γμολογικην ακολουθίαν τοϋ Κοσμά τοϋ Μελωδοϋ^ψαλλομένην ^ 

Ζ ΕΕ ωϋ11 Παρ“σκ,ευ?ί/ΕΕ 163' »· 230) (ό ειρμός της Λ% 
ις ΒΕ εκοιοεται κακώς ως ειρμός της α' ώ8ης). ' Ά 

οο ωτα σου, γραπτέον ώτά σου 

V 

Εις τα σχόλια των κανόνων V καί VI (π 91! Λ I 
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- νοι δε διδους σν (αντί δώόντος σοϋ), μάκαρ, ραφήν έμφ δήμου τί·- 

χοιμι, κλείνε, σών εγκωμίων (\ 3-4) 

- ίδών Βελίαρ (αντί ίδόντος βελίαρ) τας δυσαλώτυνς πόλεις. . νικάς 
δε και σν τάσδε νυν νοούμενος (\ 68-69) 

- δΟεν δίδου μυι φερωννμιυς 
θείαν χάριν οϋν 
«ευλογείτε» ψάλλων (αντί ψάλλοντι) (\ 1 223-225) 

Οί δύο πρώτοι στίχοι τής άκροστιχίδος του κανόνος \ έχουν: 

’Έρνον αειθαλε ήρετάων άγλαώς νμνοϋμεν 
καρπόν άκεσμοψόρον κτώμενον έν μερόψι 

Ό εκδότης εκλαμβάνει τδ ’Έρνον άειϋαλε ώς κλητικήν καί εις τδ 

κρ. ύπ. σημειώνει: «1 έρνον: δίο ρΓο έρνος | αειθαλε: δίο ρΓο αειθαλές». 

Εκτίμα δηλ. ότι ό ύμνογράφος Ιωάννης Σγουρής έχρησιμοποίησεν 
ώς δευτερόκλιτον ουδέτερον (τό ερνον) τδ τριτόκλιτον το εονος. Ό¬ 

μως τδ ’Έρνον άειθαλε δεν είναι κλητική άλλα αιτιατική, όπως απαι¬ 

τεί ή σύνταξις, καί τδ ’Έρνον είναι αιτιατική άρσενικού γένους: ό εο- 

νος, τον ερνον. Κατά συνέπειαν καί ό έπιθετικδς προσδιορισμός άει- 

θαλε έχρησιμοποιήθη αντί τού άειθαλή πρδς αποφυγήν μείζονος καί 
άνεπιτρέπτου χασμωδίας. Τύπος τό ερνον άντί τού τό ερνος δεν μαρ- 

τυρεΐται άπο άλλας πηγάς, ενώ ό τύπος δ ερνος άπαντα καί εις τήν 
παραλλαγήν τής Κρυπτοφέρρης τού έπους τού Βασιλείου Διγενή Άκρι¬ 

τη (συντεθέντος τήν ιδίαν περίπου εποχήν μέ εκείνην τής συνθέσεως τού 
παρόντος κανόνος, ια'-ιβ' αί.). Εις τήν έν λόγω παραλλαγήν άναφέρεται: 

Βασίλειος ό θαυμαστός και Διγενης Άκριτης 
των Καππαδύκων δ τερπνός κα\ πανευθαλης εονος 

(Βλ. ΕγϊοΙι ΊΤπρρ, Έΐμβηβα Α&ηίβε. ΈγηορίΈε/ιε Αα.<;§αΰο άβε 
Αΐίβεΐεη ΥεΓήοηβη, λΥΐβηοΓ Βγζ&ηί.ΐηϊδίΐδοΗβ δΐυκϋβη, Βίΐηό III, λΥΐβη 
1971, σ. 322 (Ο 3139-3140). Ό τύπος ό ερνος καί τδ λήμ,μ,α έκ τού 
έπους τού Διγενή καταγράφονται καί εις Έμμ. Κριαρά, Λεξικό, 

Τόμ. (ξ', Θεσ/νίκη 1978, σ. 270]. 

Κατά ταΰτα ό νους των δύο πρώτοι ν στίχο.) ν τής ά.κροστιχίδος 
είναι: 

Μέ λαμπρότητα υμνούμε τδν τρυφερό βλαστό των αρετών 
που φέρει θεραπευτικό καρπό για τούς ανθρώπους. 

Παρόμοιον είναι τδ νόημα καί των στίχων 9-11 τού ετέρου 
κανόνος τού Ιωάννη Σγουρή (VI) πρδς τιμήν τού όσ. Αθανασίου: 
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"Ώσπερ εύθαλέστατον δένδρον έστηκας 
έν ταϊς θείαις νϋν ανλαΐς 
ψυχοτρόφον καρπόν βρίθον... 

ΙΪΙ. ακροστιχίδουν... βοπρίαιη β$1, άντι του όρθοΰ εεΗρίιις ς$ι 
6 (κριτ. ύπ.) γαννύμενος ο<1. αντί, 5 γαννύμενος «Μ. 

Προ του στ. 13 (κριτ. ύπ.) γράφεται: δοπρδΐ: γύρνος «1., χωρίς 
νά άναφέρεται ούτε ό άρ. του στίχου ούτε ή λέξις την οποία έγραψε. 

19 (κριτ. ύπ.) άνδράσι αά., άντι 17 άνδράσι αΐ. Προ του άδοντες 
(κρ. ύπ.) γραπτέος ό άρ. στ. 30. Μετά την γραφήν του στιχ. 42 (κρ. 

ύπ.) σημειοΰται: || έν 5ΐιρΓ3 ϊϊηβαιη ίη «1. Όμως άπό τον στίχ. 42. 

οπού δεν ύπάρχει εν, μέχρι τον ειρμόν τής ε' ωδής ύπάρχουν τρία έν' 
ποιον έξ αυτών έγράφη 5.1.; 

Προ του* ώσπερ με Βεζέκ, γραπτέος ό άρ. στίχ. 117 

24 Αδικαιολόγητος είναι ή έπέμβασις εις τον στίχον 24 με διόρ- 

θωσιν του ώς εις δς, διότι και ή άκροστιχις άπαιτεϊ ω (άγλαώς), άλ¬ 

λα και νοηματικώς εύσταθεϊ τό αίτιολογικόν ώς. Οί στίχοι 23-25 
έχουν: 

άλλος φιλόφρων νϋν δε συ καθωράθης, 

ώς τριάδος κράτος γάρ ονχ άπαξ δέχη, 

στέργεις δ* ές άεϊ τοντϊ δεξιού μένος. 

Ό νους των στίχων είναι: 

όμως τουρα σύ (Αθανάσιε) φάνηκες άλλος φιλόξενος, επει¬ 

δή δεν υποδέχεσαι (μόνο) μίαν φοράν την δύναμιν τής άγ. 

Τριάδος, 

αλλά θέλεις νά την φιλόξενης παντοτεινά. 

33 ωδε, γραπτέον ώδε (ώς έχει και ό κώδιξ) 

66Ίνα, γραπτέον Ινα 
75 ράως, γραπτέον ράως 

95 συν τω έλαίω, διορθωτέον συν τω έλεω (ό έλεος). Ό έκδοτης 
εις την πρωτην έκδοσιν τού κανόνος ειχεν άντικαταστήσει, λόγω 
μέτρου, την γραφήν τού κώδικος μέ τό εξεζητημένου σ'Γτοί’ ίλεως. Εις 
τήν παρούσαν έκδοσιν έπαναφέρει τήν γραφήν τού κώδικος, άλλά εις 
το κρ. υπ. εξακολουθεί να εικαζη· ίοΓίίΐδδε σίτον ίλέως, ένω πρόκειται 
περί ορθογραφικού σφάλματος τού καλλιγράφου ό όποιος έγραψε 
έλαίω άντί έλεω. 
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VI 
8 (κρ. ύπ.) σημειοΰται: ον δοπρδί: όν ο<1., δηλ. προετίμησε τον 

τύπον όν άντι τού όρθοΰ ών (τύπον τον όποιον εικάζει, άλλά γράφει 
έσφαλμένως ών). Δηλ. οί στίχοι 6-8 έκδίδονται: 

όπως ίσχύσω φάναι τι, 
θείων σου τεραστίων 
τό στίφος όν ίσάστερον; 

Τό ορθόν θά ήτο: 

"Οπως ίσχνσοι φάναι τι 
θείων σον τεραστίων, 
το στίφος ών ίσάστερον; 

Δηλ. ίνα δυνηθώ νά φανερώσω 
κάποιο άπό τά θαύματά σου, 

των όποιων τό πλήθος είναι ίσο μέ τον άριθμόν των άστρων; 

117 θυσιάσμα, τονιστέον θυσίασμα 
186 (κρ. ύπ.) σημειοΰται: ν. 186 &υοΐοπΐΗΐβ Ιιβΐπηί δΐιρρίενί. Ό¬ 

μως ό στίχος Δέσποινα ταχέως πρόφθασον ούδεμίαν σχέσιν έχει μέ 

τον ειρμόν. 

205-204 (ΐ6δύιηοηΪ3) γραπτέον 205-206 και Όατι. 3, 57 άντι 

ϋβη. 3, 34. 

VII 

Εις τά σχόλια τοΰ κανόνος (σ. 26) ό εκδότης γράφει ότι ό κα¬ 

νών ψάλλεται «εις ήχον πλάγιον τοΰ πρώτου)), ένω τό ορθόν είναι 
εις ήχον πρώτον, και ότι «Εις τον στίχον 25 προετιμήθη ή γραφή 
κατέφυγε άντι καταπέφευγε και λόγω τοΰ άκολουθοΰντος ιστορικού 
χρόνου έκτήσατο και επειδή ό παρακείμενος δίδει εις τον στίχον μίαν 
έπιπλέον συλλαβήν τοΰ άντιστοίχου στίχου τοΰ ειρμού, αν και τό 
κριτήριου δέν είναι άπόλυτον)). Προετίμησε δηλ. τήν γραφήν τοΰ Ο 
κατέφυγε άντι τής γραφής καταπέφευγε των κωδ. ΜΤΟ. ’Άν όμως 
άνεγίγνωσκε προσεκτικώτερον τούς κώδικας, θά διεπίστωνε ότι ό 
στίχος παραδίδεται ύπό μέν τοΰ Ο ώς και προς σε κατέφυγε, ύπό δέ 

των ΜΤΟ ώς προς σε καταπέφευγε, γραφή ή όποια είναι όρθοτέρα, 

διότι και τό πολυσύνδετου σχήμα, έν σχέσει μέ τήν έπομένην πρότα- 

σιν, άποφεύγεται και ό στίχος δέν είναι ύπέρμετρος έν σχέσει μέ τόν 

αντίστοιχον στίχον τοΰ είρμοΰ. 
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Είς το κρ. όπ. έντοπίζοντοκ παραναγνώσείς καί άβλεπτήματα 
■η καταγράφονται (««. πάλ,ν όμως έλλπεώς) άνυύσ1α[ γραφαί ένώ 
παραλειπονται «λλοα σημαντοιαί. Κατωτέρω έπκ,ημαίνοντοα ένδΏ- 
κτιχοις παραλείψεις τινές: 

Σελ. 73 κριτ ύπ, ΐηϊιίιιπι οηηοιώ ι«μκ Άά ν. 136 καί όγι 135 

9 προπάντων Τ 10 ηγαπησας Τ 13 άπόπληρώυ Τ 19 τώ οηϊ ΤΟ 
20 τη καρ% (είο) ΤΟ 30 σεαύτον Τ 34 δ^απίστεως Τ 42 συνέργειας 
Ο (κα( οχι. συνεργασίας) 60 σου οηϊ. ΟΤ (καί &χι μόνον Ο). 

6/ Δεν καταγράφεται μέ ακρίβειαν ή γραφή τοϋ Τ, δηΛ. ΡοεΙ Σοφία 
I («Μ. τε, διότι ούτως ό στίχος παρουσώζεται ώς έχων Σοφία τε 

καί Τ? λ°γ^ ** ΧχΡίτ°Ζ’ ™<?έ’ ένω ό κώδ. παραδίδει Σοφίατε (*) 
και λογογ τής χαριτος σοφέ. Κ 

. , 71 ΚυΡ^) κα1 Τ 91 τή ] σή Τ 95 τέ ΤΟ 135 αμαρτιών Τ (και 
δχμ αμαρτιών, όπως γράφει ό εκδότης) 145 Ίστίω Τ (καί όγι 
ιστιω). ν λ- 

„ 0 εκδ°χΚ παρέλειψε νά άναφέρη εις τά σχόλια η το κριτ ύπ 
του κανόνος ότι εις τόν Τ άλλη χειρ έγραψε είς την ώαν ολόκληρον 
το κείμενον των είρμων πλήν εκείνων των ωδών ζ' καί η'. 

VIII 

Καί τοϋ παρόντος κανόνος τό κρ. ύπ. έπιβαρύνεται μέ άνευ 
σημασίας γραφάς, όπως: λιπών (21), τούτων (42), τοΰτω (52). Καί 
παλιν όμως δεν καταγράφονται 8λαι «ί διαφορετικαί γραφαί, όπως 
διεπιστωσα τουλάχιστον άπό τόν κώδ. Τ. Κατωτέρω έπισημαίνω ώρι- 

σμενας μονον_γραφας τοϋ κώδικος τούτου τάς οποίας ή παρέλειψεν 
εκδοτης, ενω είναι ενδιαφέρουσας ή κατεχώρισεν έσφαλμένως: 

6ο. , " \ 63 Την °“· Τ· Δ,1λ· 6 κώ5· °δτος παραδίδει τόν στίχον 
63. ζωήν ατελεντητον Χριστώ βοώσι, |νβ οΕ λοιπο· κώ8 Λ 
ζωήν τήν ατελεύτητον Χριστώ βοώσι. 

, , όρθψ γραφήν παραδίδει ό Τ, όπως φαίνεται καί 
απο τον νουν του τροπαρίου: 

Ρήματα ζωής 

αιωνίου φέρων εν στόματι, 
θάνατον τήν πρόσκαιρον ζωήν 

και την έτεϋθεν έφης μετάστασιν 
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ζωήν ατελεντητον Χριστώ βοώσν 
«δόξα τή δυνάμει σου». 

(Έχων εις τδ στόμα σου λόγια αιώνιας ζωής 
άπεκάλεις τήν μέν έπίγεια ζωή θάνατον, 

τήν δέ αναχώρηση απ’ έδώ αιώνια ζωή 
γι’αύτους οί όποιοι κραυγάζουν στο Χριστό· 

«δόξα στή δύναμή σου). 

135 παρέχει Τ 

148 ό Τ παραδίδει άννμνολωγεΐτε και όχι άνυμ,νολογουντας 
154 τής 3ηΙβ ψυχής 3(1(1. Τ 

IX 

Ό εκδότης άγνοεΐ ότι τόν αυτόν κανόνα μέχρι και τόν στίχ. 

66 διασώζει και ό κώδ. Τ (=ΑΐΗοιι. Ε,3νΐ’3β Θ 35, ΓΓ. 287-289ν)μέ 
τίτλον: Τώ σαββάτω είς τόν όρθρον κάνουν του οσίου πατρός ημών 
άθανασίου ού ή άκροστιχίς... 

X 

Ό κάνουν φέρει άκροστιχίδα τόν βυζαντινόν δωδεκασύλλαβον 
στίχον Άθανασίω βραχύς έξ ημών λόχος, είς τόν όποιον έπιτάσσον- 

ται τά γράμματα ΑΕΟΑΤΟΣ. Κατά τόν Κομίνην είς τά γράμματα 
αυτά λανθάνει τό όνομα του ύμνογράφου ΛΕΟΝΤΟΣ. Τά αρχικά 
δηλ. όλων τών τροπαρίων άνά ωδήν έχουν: 

α γ' δ' ε' V ζ' η' θ' 
ΑΘΑ.Ν. | ΑΣΙ.Ω. | ΒΡΑ.Χ. | ΤΣΕ.Ξ. | ΗΜΩ.Ν. | ΛΟΓ.Ο. | ΣΑΕ.Ο. | ΑΤΟ.Σ. 

Ό εκδότης όμως παρέλειψε νά έκδοόση τό τρίτον τροπ. τής η' 
ωδής τό άρχόμενον διά του Ε. Τό κείμενον του τροπαρίου τούτου 
έκδίδομεν εκ του κώδ. Α (=Αΐ1ιοη. Τ3\Τ3£ Γ 79) (τόν όποιον χρησιμο¬ 

ποιεί ό εκδότης διά τήν έκδοσιν του παρόντος κανόνος): 

’Έργοις καθαρός 
τώ παντεπόπτη Λόγω 
φανείς μου καθάρισαν 
τον βίον, άγιε, 

όπως Ισχνσω 
τή πράξει μεγαλνναι 
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τον δεδοξασμένον 
Χριστόν εις τους αιώνας. 

. 15 (Τα ύπ° 0 έκ80Της κβ™ΤΡ«φει τήν γραφήν έπεχορήγησε 
Α\ υ,ντως °,Α αυτ7)ν τήν γραφήν παραδίδει, άλλα ούτως έκδίδεται 
και εις το κείμενον. Ποιος λοιπόν είναι ό λόγος της καταγραφής, άφοΰ 
και οι λοιποί κώδικες δεν παραδίδουν κάτι άλλο; 

ί)2 (κριτ. υπ.) σημειουται ή γραφή καίνοπυν Λ. "Ομως ό έκδό- 

της παρανεγνωσε τον τύπον καινοποιοϋν τού κώδ 
84 ώ και όχι ώ 

, , 89 σφραγϊόι και όχι σφραγίδι (τό λάθος έπαναλαμβάνεται καί 
εις τά σχόλια τού κανόνος είς την σ. 30). 

XI 

Εις τό κριτ. ύπ. καταχωρίζεται λανθασμένος ό τίτλος τού κα- 

νονος είς τον κώδ. Α, εις τον όποιον γράφεται: «Τω σαββάτω εν τώ 
ορθρφ κανών είς τον όσιον πατέρα ημών Αθανάσιον ού ή άκροστιχίς...». 

καί όχι «Τω Σαββάτω... κανών είς τον αυτόν άγιον φέρων άκροστι- 
χιδα τήνδε». 

7 (κριτ. ύπ.) ίβοίοτβ Κ. Αύτήν την γραφήν (άντί τού θεοφόρε) 
παραδιδει ό Κ; 

Ιο επεγάνυτο, όμως έν σ. 32, όπου μεταφέρονται οί στίχοι τού 
τροπαρίου, γράφεται έπεγάννυτο. Καί ό Α παραδίδει έπεγάννντο, άλ¬ 

λα ό εκδότης δεν τό σημειώνει είς τό κριτ. ύπ. 

, (κοα °Ίι (ΧΡίτ· ύπ·) ό εκδότης έσφαλμένως αναφέρει 
οτι ο Α παραλείπει τον τύπον σοφέ. 

195 έκπλήρωσον, διορθωτέον είς έκπλήρωσιν. 

XII 

' Τον κανόνα διασώζει άπό τήν ζ' ώδήν καί έξης καί ό κώδ. Α 
(εις την μικροταινίαν δεν διέκρινα τον άρ. τών φύλλων). 

Ο ειρμός τής α' ωδής (κριτ. ύπ.) εύρίσκεται είς ΕΕ 201 η. 285 
καί όχι ΕΕ 200, η. 284. 

74 (κριτ. υπ.) μεταξύ τών γραφών τών κωδίκων παρεμβάλλον¬ 

ται τά ΙβδΙΐιηοηί& 74 Λο 6, 11; ΕρΚ 2, 5, ένώ ή θέσις των έπρεπε νά 
είναι αλλού. 
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XIV 

37 Το σώμά σον καί οχι τό σώμα σου 
112 τοΐς άτιμοτάτοις καί όχι τοΐς άτιμωτάτοις 
ΙιεΐπΏ. ζ' ΕΕ 220, η. 315, Ιο&ηιιίδ καί όχι Ιιεΐπη. σ' ΕΕ 220, η. 

315 ιη ί 03Π1115 
127 (κριτ. ύπ.) τήν γραφήν ών παραδίδει καί ό Α 
214 ό Α παραλείπει τό πρώτον καί τού στίχου, όπερ δεν ση¬ 

μειώνει ό έκδοτης 
216-217 (κριτ. ύπ.) άεεδΐ άντί (ΙβδδΙ. 
223 ό Α παραδίδει την φύσιν άντί τη φύσει, όπερ δεν καταγρά¬ 

φει ό έκδοτης. 

Είς τά Ιβδίίιηοηΐα ΒίΒΙΐο» έντοπίζονται τά έξής λάθη: 

180 οΓγ II Τ: 2, 5. Ή παραπομπή είναι λανθασμένη, διότι ό 
στίχος 180 ((λαός ύπερυψοΰτε Χριστόν είς τούς αιώνας» είναι μέρος 
του έφυμνίου τό όποιον σχετίζεται με τον ύμνον τών τριών παίδων 
(Όαη. 3, 57) καί όχι με τήν επιστολήν τού αποστόλου Παύλου. 

192-196 Μΐί 12, 42, ένώ τό ορθόν είναι 217-218 ΜΕ 12, 42. 

204-206 I Οο 13, 12, άντί τού ορθού 181-183 I Οο 13, 12 

XV 

149 τοΐς μελωδοϋσιν καί όχι τοΐς μελωδοΰσιν 
Είς τό κριτ. ύπ. χρησιμοποιείται ή βραχυγραφία ΕΕΒ3 (αλλά 

καί ώς ΕΕΒΣ, βλ. κριτ. ύπ. σ. 129), τήν οποίαν όμως ό εκδότης 
παρέλειψε νά άναφέρη είς τήν οίκείαν θέσιν τής σ. 39. 

Πηγή τού στίχου 109 (έκατοστεύοντα στάχνν) είναι τό έδά- 

φιον Εβ 26, 12 καί τών στίχων 143-145 {Διαφανές ώς εσοπτρον / 

ταϊς αύγαΐς ταϊς τον πνεύματος, / πάτερ, ενπρεπες και καθαρόν σν 
γέγονας) τό Εαρ. 7,26 καί όχι τά έδάφια τής Κ.Δ. πού σημειώνει ό 

έκδοτης. 

XVI 

Σημειο^θήτω ότι τό μεν κείμενον τού παρόντος κανόνος έκδίδε- 

ται κανονικώς μετά τον κανόνα XV, ένώ τά σχόλια καταχωρίζονται 
άνακολούθως ύστερα άπό έκεΐνα τού κανόνος XVIII. 

Όπως ήδη προανεφέρθη, ό κανών ειχεν έκδοθή τρίς. Παρά ταΰ- 

τα κατά τήν παρούσαν εκδοσιν δεν έλήφθη ύπ’ οψει ούδεμία τών εκ- 
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δόσεων αυτών, αί όποΐαι έπρεπε να δηλωθούν μέ ιδιαίτερα δϊ^Κ κα1 

να καταγράφουν εις τδ κριτ. ύπ. αί διαφορετικά γραφαί. 

/Ο Πολέμης γράφει (σσ. 37-38) ότι «Ό Λαυριώτης μοναχός 
εβασισθη επι^ του λαυρεωτικοΰ κωδικός Δ 12». Αυτό όμως είναι 
ανακριβές, διότι, όπως άναφέρεται εις τό εισαγωγικόν μέρος εκείνης 
της εκδοσεως, έλήφθησαν ύπ’βψει και άλλα: «Κατά την αντιγραφήν 
και αντιπαραβολήν του κειμένου ειχον ύπ’ όψιν μου τον ώς ανω κώ¬ 

δικα (Δ 12), μίαν μεταγενεστέραν φυλλάδαν, ώς κα'ι έτέραν τοιαύ- 

την του Καθολικού» [Βλ. Άγιορειτικήν Βιβλιοθήκην 3 (31-32) 1939 
σσ. 119-120). }ι 

Τόν αυτόν κανόνα παραδίδει και ό Υ&ι. 721, Η. 120ν-136 

τόν όποιον ό έκδότης έγνώριζεν, άλλα δέν έχρησιμοποίησεν" εις τήν 
αποκαταστασιν του κειμένου. ' 

60 γραπτεον τόν Λόγον άντι τόν λόγον. 

, , 117 έσφαλμένως γράφεται ότι ό Β οω. τό γάρ, διότι όπάρνει 
εις τον κώδικα. Λ 

118 Οι κωδ. Β και Ο παραδίδουν τόν στίχον ώς: 

εις και <5 αυτός εστι Χριστός, ό όποιος νοηματικώς-δογματικώς 
«λλα και μετρικως είναι ορθότερος του: εις και αυτός εστι Χριστός 
που εκδίδει ό έκδότης. Γενικώς τό θεοτ. της ε' ψδης και κατά τήν στί- 

, ν ζωλαινει άρκετας διαφοράς παρουσιάζει εις τό κείμενον 
εν σχεσει με αύτο τό όποιον έξέδωκε ό Παντελεήμων Λαυριώτης. 

170 γραπτέον ακανθαν άντι άκανθα 
177 τραυμάτισαν άντι τραυμάτισαν 

, Εί,ς τ° κριτ· υπ· κα'ί αύτο° τοΰ κανόνος έπισωρεύονται, άλλα 
και παλιν χωρίς συνέπειαν, άνάξιαι λόγου γραφαί, όπως γην (12) 

τους (76,^99, 144) κ.ά., ένω πολλαΐ έξ αύτών είναι άποτέλεσμα 

παραναγνωσεως, όπως: (Κ.Έτερος κανών φέρων άκροστιχίδα τήνδε... 

. Ομως εις τόν κώδ. Β. γράφεται: Έτερος κανών του όσ(ίου) π(α- 
τ)τρ(ο)ς ημών άθανασίου. 

110 ϊαται] έξεστι Β, εις τόν κώδ. υπάρχει ϊξεισι 
117 προήλθε Β, εις τόν κώδ. προήλθεν 

^147 Ιι Β, άντι του άκατανοήτου /ι 6 κώδ. έχει ή 

4 Εκ των πολλών άλλων σφαλμάτων και παραλείψεων του κριτ. 
υπ. παραθετομεν ένδεικτικώς τά άκόλουθα: 

7 προσθετέος ό άρ. στίχου προ του ύμνήσαι 

15 δνναμοϋντος σου Β (δέν σημειοϋται ύπό τοϋ εκδότου) 
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89 δμματι Β και όχι, όπως γράφει ό έκδότης, όμματι· Ιΐθίηιι. 

ζ' ΕΕ 100 (και όχι 100 μ) 

150 άβΐηηιεαΐ Β και οχι (ΙβΙπιηοαηΙ Β 

198 δοξάζη] δοξάζω Β 
235 φωστήρ] πατήρ Β 
Αξιοσημείωτος είναι και ή παντελής έλλειψις οιουδηποτε υπο- 

μνηματισμοΰ εκ τής Άγ. Γραφής, ενώ ό ύμνογράφος πολλάκις άνα- 

φέρεται εις αυτήν. Ένδεικτικώς καταγράφω τους στίχους: 1-4 Αο. 2, 

2-3. 47-52 Ευ. 5, 10-11. 65-68 Μι. 25, 20-23. 127 Ηε. 1, 3. 133- 

134 IV Μυ. 2, 22. 152-155 Ευ. 7, 38 

XVII 

Μετά τήν καταγραφήν τής ιαμβικής άκροστιχίδος έπρεπε νά 

προστεθή· Έν δέ τοΐς θεοτοκίοις· Μηνά τάλα. 

Τό κείμενον του κανόνος έκδίδεται όρθώς, άλλα εις τό κριτ. υπ. 

και τά ΙεδΙπηοηΕι έντοπίζονται αί έξής άνακρίβειαι: 

7-9 Ρδ 118 (119) 143 (καί όχι 43) 

Ιιείηη. ζ' ΕΕ 163, π. 229, Οοχπιαβ καί όχι ΤΙιεορΙιυπΐδ 

Ιιείπιι. θ' ΕΕ 165 (καί όχι 164) 

165 Μι 25, 31-33 (καί όχι 11-33) 

XVIII 

Περί τής έκδόσεως του κανόνος τούτου ό έκδότης γράφει (σ. 

37): «Δυστυχώς ή ήμετέρα έκδοσις βασίζεται μόνον έπί των λα¬ 

τρευτικών κωδίκο^ν Μ 88 καί Θ 35 καί Β...», ενώ εις την σ. 153, 

όπου καταγράφονται οί κώδικες έπί τών όποιων βασίζεται η εκδο- 

σις του κειμένου, έκτος άπό τους λατρευτικούς κώδικες άναφέρεται 
καί ό ΡυΗδ. £Γ. 1576 = Κ. Εις τήν αύτήν σ. 153 καί έν τώ κρ. ύπ. 

παρέλειψεν ό έκδότης νά καταγράψη τόν τίτλον ύπό τόν όποιον άπαν¬ 

τα ό κανών εις τόν κώδικα Κ. 

109 πνεϋμά σου καί όχι πνεύμα σου 
178 άκενώτον καί όχι άκένο^του 
Καί αυτού τού κανόνος τό κριτ. ύπ. έπιβαρύνεται μέ έπου- 

σιώδεις γραφάς, όπως, έπί παραδείγματι: 42 άρίστοις Τ, 47 τιμόντων 
Τ, κ.ά., ένω παραλείπονται ή καταγράφονται έσφαλμένο^ς άλλαι, 

όπως: 
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οΟ πιστεως σου, 41 ροδί Κύριον &άά. (και δχι άδδ.) Κ. 50 
ικέτης Τ, 82Όρει Τ (και δχι Όροι, όπως γράφει ό εκδότης) 

, ,^9 ψυ*ών 01Ώ· ΚΜ κα1 ψυχών ομ. ΚΜΤ (ό Τ διασώζει 
την λεξιν ψυχών), ^94 πρέσβιν ΚΤ και δχι μόνον Κ (εις τό κριτ. ύπ. 

Λ/τών 9>Γ 'Τ0ΰ στΐχ* 94 παΡε9·βάλλεται ϊραφή του στίχ' 
9ο), 104 σου Τ. Επίσης εις τό κριτ. ύπ. ό στίχ. 116 επιτάσσεται 
των στιχ. 120-121. 124 άληθεστάτης ΚΤ και όχι μόνον Κ. Εις την 
σ. 1θ7 καταγράφεται ή παραπομπή 196 ίο 10, 12, ένω έπρεπε νά 
καταχωρισθη εις την σ. 160, όπου εύρίσκεται ό στίχ. 196 του κεί¬ 

μενου. Εις την σ. 159 παραλείπεται ή αναφορά εις τον ειρμόν τής θ' 
ωδής: Ηβίηη. θ ΕΕ 40, η,. 53, Οοεπιαβ. Στίχ. 187 (κριτ. ύπ.) κατα¬ 

γράφεται ή γραφή τής] τήν Τ, ένω ό κώδ. έχει τής. 188 φαραώ Τ 
189 παραλείπεται ή γραφή του Τ και προς τήν γην διέσωσας. 

Αύτά μέν περί τής κριτικής έκδόσεως των κανόνων του όσίου 
Αθανασίου του Αθωνίτου. Ό έκδοτης όμως έχει νά έπιδείξη και άλλα 
συγγράμματα τα οποία έλπίζομεν ότι άπό επιστημονικής άπόψεως θά 
είναι καλύτερα τής παρούσης έκδόσεως. Όψόμεθα. 

ΕΤΤΤΧΙΟΣ I. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ .ΑΣΜΑΤΩΝ; 

Έκ τής χειρογράφου παραδόσεως και των έκδόσεων γνιυρίζε- 

ται «Έξήγησις Άσματος των ^σμάτων» του Γρηγορίου Νύσσης. Αυ¬ 

τή διακρίνεται εις δεκαπέντε λόγους (α'-ιε') και άναφέρεται εις τούς 
στίχους α,1-ς',9, δηλ. μέχρι του στίχ. Εΐδοσαν αυτήν θυγατέρες και 
μακαριοϋσιν αυτήν, παλλακαι και βααίλιασαι αίνέσουσιν τού «Α¬ 

σματος Ασμάτων». Τοιουτοτρόπως δεν ολοκληρώνεται ή ερμηνεία του 
άσματος των τΑσμάτων, ήτοι και των ύπολοίπων στίχων ς', 9-η', 

141. Παρέμενε δέ ή απορία πώς είναι δυνατόν ό Γρηγόριος Νύσσης 
νά μή ειχεν ολοκληρώσει τήν Ερμηνείαν όλου του Άσματος των 
Ασμάτων και νά έχη διακόψει εις σημειον του ’^σματος τώ>ν Ασμά¬ 

των, εις τό όποιον δεν ολοκληρώνεται έννοιά τις2. 

1. Διά τήν χειρόγραφον παράδοσιν καί τάς εκδόσεις τής Έξηγήσεως 
του Άσματος Αλμάτων του Γρηγορίου Νύσσης βλ. εις τήν έκδοσιν Ηβπ»&η- 
πυδ Ε3ΐΐ£6ΐΤ>β(Α, έν Οι-β^οπΐ Ν3'δδβηΐ ΐη ΟβηΙίαιπι Εαηίιοοηιιη. Εθΐόϋ Η ... 
Ε ... (εις τήν σειράν 0γ6£0ΓΠ Νγδδβπΐ ΟρβΓ3 Ηΐιχΐΐίο εΙϊοπιτιι νίΓΟΓυιη όοοίοπιηι 
βόεικίβ οιΐΓ3νΐΐ λνβπιβπΐδ ΐ3β£6Γ. νοίιιιηεη VI). ΕοκΕη 1960, σσ. Χ-ΕνίΙ. 
Επίσης βλ. Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, Ή έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη 
τής Ελλάδος’Έκθεσις χειρογράφων, έντύπων, μελετών των έργων Γρηγορίου 
Νύσσης καί έν νέον χειρόγραφον του καλλιγράφου Έφραίμ μονάχου (Γ αιών). 
Έν· Πρακτικά Θ' Διεθνούς Συνεδρίου περί του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Ά- 
θήναι 7-12 Σεπτεμβρίου 2000. Ό Ίησοΰς Χριστός εις τήν Θεολογίαν του Αγί¬ 
ου Γρηγορίου Νύσσης. Άθήναι 2005, σσ. 889-899. Καί Παναγιώτου Γ. Νι- 
κολοπούλου, Τά έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος χειρόγραφα Γρηγο¬ 

ρίου Νύσσης, Θεο?νογία, τόμ. 79Β (2008), σσ. 527-595. 
2. Αί Πατρολογίαι καί αί έργασίαι διά τό εργον του Γρηγορίου Νύσσης 

καταγράφουν πάντοτε δεκαπέντε λόγους τής Ερμηνείας εις τό Άσμα Ασμάτων 
μέ ερμηνείαν μόνον έως τον στίχ. 9 του κεφαλαίου ς'. Βλ. γενικώς Ήλία Δ. 
Μουτσούλα εις τον 65ον τόμον τής σειράς τής Βιβλιοθήκης Ελλήνων Πατέ¬ 
ρων καί Εκκλησιαστικών Συγγραφέων (ΒΕΠΕΣ) τής Άποστολικής Διακονίας 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, (α' τόμον τής έκδόσεως τών έργων τοϋ Γρηγο¬ 

ρίου Νύσσης), Άθήναι 1996, σσ. 96-112. 
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Όμως ό κώδιξ ΕΒΕ 24,10, του ΙΓ αΐ. και εις τα φύλ 285 

28/^διεφύλχξε συνέχειαν της Ερμηνείας υπό την επιγραφήν «Τοΰ 
αυτου εις τό Λσμα των Ασμάτων. Λόγος ΐς',,. Άρχ. Μία έστι πε¬ 

ριστερά τελεία τι, μητη), αυτής. Εκλεκτή έστι τή τεκούση αυτήν 
Αηονν η μετά τ'ο πιστενσαι θεω, ήτοι από του* στίχ. ς',9. Αλλά 
μονον μέχρι του στίχ. 5 του κεφαλαίου η' (Τις αυτή ή άναβαίνονσα 
Λελευκαι-Οισμένη. έπιστηρ,.ζομένη έπι τον άδελφιδον αυτής), διότι 
ο κωδις κολοβουται εις την ερμηνείαν του στίχου αύτοΰ άποδενο 
(στίχ. 416). /ν 

, Ελλείπει ερμηνεία των στίχ. 5-14 του κεφαλαίου η' (υπό μή- 

1°νΗίγείρά σε"' επ1 °ρη τών άβωνάτων) ούτως, ώστε να όλοκληρω- 
η η Ερμηνεία. Ί ’ουτο δέ συμβαίνει διότι ό κώδιξ τελευτά κολοβός 

εις ”ήνΕρμηνείαν του πρώτου ήμιστίχου του στίχ. 5 τοΰ κεφαλαίου η'. 

^0 κώδιξ ΕΒΕ 2410 είναι χαρτωος, διαστάσεων 350x260, φύλ. 

1-287, ΙΓ' αί.Ό χάρτης ανατολικός. Δεν υπάρχουν ύδατογραφήματα 
ούτε ραβδώσεις. Διακρίνονται ύδάτιναι γραμμαί 12 εις 20 χλστ Ό 

κώδιξ είναι άκέφαλος καί κολοβός. Ούδεμία αμφιβολία ύπάρχει διά 
την χρονολόγησιν τοΰ χειρογράφου, έφ’ όσον ή γραφή ανήκει εις 
τον τύπον ΕεΗ3υ§εη, Βεί3 - 03ιηηΐ3. χαρακτηριστικόν τής γραφής τοΰ 
11 αι. 

Εις τα φύλ. 1-196ν· παραδίδονται Σειραί εις Βιβλία τής ΓΤα- 

λαιας Διαθήκης ή μόνον τα κείμενα (Ίώβ, Σοφία Ίησου υίοΰ Σειράχ 
Σοφία Σολομώντος, Παροιμίαι). 

Ακολουθώ; εί; τά φύλ. 197-229· Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Νύσσης ερμηνεία εις τόν Εκκλησιαστήν 
Ομιλία Α' (- Η'). 1 1 

. , Έν συνεζε4- εί; τά φύλ. 230-285 παραδίδετΜ έρμηνεία τοϋ 
αγίου Γρηγορίου Νύσσης εί; τό Ασμα τών Ασμάτων, άπό τοϋ λόγου 
β (και αύτοΰ ακέφαλου) έως και τοΰ λόγου ιε'. Ακολούθως έπεται 
(φυλ. 285-287ν) ό ανωτέρω σημειωθείς λόγος ις'. ατελής, κολοβού- 
μενού τοΰ κώδικας. 

Ν 1}ν κώδικα εΙΧε περιγράφει ό Λίνος Πολίτης, διά δέ την παρά- 

όοσιν τών φύλ. 230 (-287ν) έγραψε* «(φύλ. 230) [Τοΰ αύτοΰ], Ερμη¬ 

νεία εις τό Λσμα ’.^σμάτων. Όμιλίαι Λ'- Ιζ' (]>.(;. 44, 756). Άρχεται 
(ακεφ.) απο τοΰ μέσου τής Β' ομιλίας καί λήγει κολοβ. εις ΐς». Αλλά 

469 Είναι έργυν τον Γρηγορίου Νύσσης; 

δεν είχε παρατηρήσει ότι το κείμενον τοΰ λόγου (καί όχι ομιλίας) ις' 
δεν δημοσιεύεται εις ΠΟ (=ϋ.-Ι\Μ ΐ£ΐιι\ ΡΟ, 44. 7:,6)1· 

Τόν κώδικα ΕΒΕ 2410 δεν έγνώριζεν ό έκδοτης τής Ερμη¬ 

νείας εις τό Άσμα Ι^σμάτων (τής σειράς τών έποπτεία τοΰ λΥ. Ιαε^εΓ 
έκδιδομένων έργων τοΰ Γρηγορίου Νύσσης) Ηεπη&ηη Είΐη^εΓΒεεΙί 
καί έπομ,ένως δεν αναφέρει τι περί τοΰ προστιθεμένου λόγου ις'. Ό¬ 

μως έγνώριζε τους κώδικας τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος 
275 καί 448, παραδίδοντας την Έξήγησιν τοΰ ’^σματος Ασμάτων2. 

’Εν τούτοις οί έκδόται τής Ερμηνείας εις τόν Εκκλησιαστήν, 

εις την αυτήν ώς άνω σειράν, ^οοΒιΐδ Με Όοιιοα§Ιι καί ΡηιιΙ ΑΙεχ- 

αικίετ γνωρίζουν τόν ΕΒΕ 2410, κατά περιγραφήν τοΰ τότε Διευ- 

θυντοΰ τοΰ Τμήματος Χειρογράφων καί Όμοιοτύπων Σωκράτους 
Κουγέα, όχι μόνον διά τό κείμενον τής Ερμηνείας εις τόν Εκκλη¬ 

σιαστήν αλλά καί διά τό κείμενον τής Ερμηνείας εις τό Άσμα Ασμά¬ 

των. Άλλα δεν παρατηροΰν τι διά τόν λόγον ις'3. 

Ό Α. Μηι υπό την έπιγραφήν Προκοπίου Γαζαίον Χριστιανόν 
σοφιστοϋ Εις τα Άσματα τών Ασμάτων εξηγητικών εκλογών επιτο¬ 

μή άπδ φωνής Γρηγορίου Νύσσης, και Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς, Ωρι- 

γένους τε και Φίλωνος τοϋ Καρπαθίου, Άπολιναρίον, Ευσεβίου Και¬ 

σαρείας και ετέρων διαφόρων, ήγονν Διδύμου, τον άγιον Ισιδώρου, 

Θεοδώρητου κα'ι. Θεοφίλου έκδίδει έπ’όνόματι Προκοπίου Γάζης σει¬ 

ράν έκ διαφόρων Πατέρων τής Εκκλησίας εις τό 7^.σμα τών Ασμά¬ 

των κατά τόν κό,δικα 3ΓεΗΐερΪ5εορΐ Το1θ53ηί, ΟβγοΙι (1ε ΜοΙεΗπΙ. Πρό¬ 

κειται περί τοΰ κώδικος ν3ΐϊθ3ΐιυ3 Ογ. 14424. Ή παρεχόμενη υπό τοΰ 

1. Λίνου Πολίτη, Κατάλογος Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθή¬ 

κης τής Ελλάδος άρ. 1857-2500. Μέ τή συνεργασία Μαρίας Λ. Πολίτη. 

Άθήναι (Πραγματεΐαι τής Ακαδημίας Αθηνών. Τόμος 54, Άθήναι 1991), σσ. 

407-408. Άναλυτικωτέραν περιγραφήν τών έν τώ κώδικι παραδιδομένοιν έργων 

τοΰ Γρηγορίου Νύσσης βλ. Παναγιώτου Γ. Νικολοπούλου, Τά έν τή Εθνι¬ 

κή Βιβλιοθήκη..., ένθ’άνωτ. 

2. Η6Γΐιΐ3ηηιΐ5 Γ^π^βιΤιεοΙί, ένθ’άνωτ.,νοΐιιιηεη VI, σσ. XXXIX καί 
XIX-XXI (ώς κώδιξ Θ) άντιστοίχως. 

3. ,ΐΕοοΒιΐδ Με ϋοηοιι§1ι - Ραιιΐυδ ΑΙεχαηΒβΓ, Ογθ^ογπ Νγδδεηί ΐη 
ΐηδοπρίίοηβδ Ρδδΐιηοπιιη, ίιι δβχΐυιη Ρδβΐιηιιιη, ΐη Εεείεδώδίεη Ηοιηίΐί&ε. ΕώΒεπιηΙ 
I.... ΜεΌ ...-Ρ.... Α.... Εείεΐεη 1962 (εις την ώς άνο; σειράν, τόμ. V) σσ. 234-236. 

4. Ότι ό κώδιξ έξ ού έξέδωκεν ό Μ&ΐ είναι ό Υ&ίΐο&χιιΐδ Ογ. 1442, τοΰ Ιζ' 
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Προκοπίου Γάζης Ερμηνεία καλύπτει όλον το κείμενον του Άσμα- 
τος Ασμάτων, ήτοι τα κεφάλαια α'- -η1. ' * 

Όμως το κείμενον τής Έξηγήσεως διά τά χωρία ς', 8- η', 14 

ούδεμίαν σχέσιν έχει προς το παραδιδόμενον ύπδ του ΕΒΕ 2410 κεί¬ 
μενον. 

Άνάλογον προς τδ κείμενον τής ανωτέρω Έξηγήσεως είναι και 
το προσφάτους, έκδοθέν Υπόμνημα εις τδ Τάσμα των Ά,σμάτουν, κε¬ 

φάλαια ς, 8-η, 14 του Νείλου μονάχου (^επισκόπου Άγκύρας). Άλ¬ 

λα καί τδ κείμενον τούτο δεν έχει σχέσιν πρδς τδ παραδιδόμενον ύπδ 
του ΕΒΕ 2410 κείμενον2. 

Άλλ όμως κείμενον άνάλογον πρδς τδ παραδιδόμενον ύπδ του 
κωδικός ΕΒΕ 2410 έπ’όνόματι του Γρηγορίου Νύσσης ώς λόγος ις' 
τής^ Ερμηνείας εις τδ ^σμα Ασμάτων ειχεν έκδοθή ύπδ του Α. Μαί 
έπ’ όνόματι Προκοπίου Γάζης. 

Ο Α. Μβί ειχεν έκδώσει κείμενον τδ όποιον προσέγραψεν εις 
τόν Προκόπιον I αζης (Ε]ικ<1βηι Ρκκορϋ ίκι^ιηεηΐίΐ Μία ίη Οαηίίοιιιη), 

άρχόμενον από κεφαλαίου ς', μέ την επιγραφήν Προκοπίου Χρι¬ 

στιανόν σοφιστοϋ τά λειπόμενα εις Ασμα. Κεφ. ς\ ’Αρχ. Μία έστι 
περιστερά τελεία τή μητρι αυτής, εκλεκτή τή τεκούσμ αυτήν. Εϊτονν 
η μετά το πιστενσαι Θεω3. Πρόκειται περί του αύτου κειμένου τδ 
όποιον παραδίδεται ύπδ του κώδικος ΕΒΕ 2410, (άπδ του κεφαλαίου 

αι., βλ. έν Μαυτίΐιϋ ΟεεΓΗΓώ ΟΗνΐδ Ρ3£ηιιη 0Γ3εεοπιιη, τόμ. III ΒΓΟηο13- 
ΤυπιΗοαΐ 1979, σ. 388 (άριθ. 7431). ’ 

1. Α.Μ. (=Αη§β1ο Μβΐο) ΟΗδδίεοπηη ΑυοΙοηπη ε ν36ε3ηίδ εοάίείΐκΐδ 
εαιίοπηη ΙοηιυδIX ευπιπΐε Α. Μ., Βοηΐ3ε Τνρΐδ ΟοΙΙε^ΐί ΙΜ>3ηί ΜΟΟΟΟΧΧΧνΐΙ? 

Ικδθ(ης έπαναλα9·βάνεται έν 1-Ρ. Μί^ηε, ΡΟ, τόμ. 87, στλ.’ 
1546-1754. Βλ. καί Μ&υηΐϋ 0εεΓ3Γ(Ι, ΟΗνΐδ Ρ3ΐηιιη Οη»βοοπιιη, τόμ III 
σελ. 388 (άριθ. 7431). ’ μ ’ 

2. Βλ. εξαντλητικήν έκθεσιν των κατά την παράδοσιν τοϋ κειμένου αύ¬ 

του και κριτικήν ακολούθως έκδοσίν του έν 8. Ειιεέ, Εη Γιηε ΐηεΒΐΐ» άεΐ εοπι- 

31 °3η1ί00 άϋί °3η1ίοί’ Αι^ώώηιιιη, βηηιΐδ XXII 
(1982), σσ. 365-403. 

3. Α.Μ. (=Αη£β1ο Μ&ίο) α388ΐοοπιηι Αιιείοπιηι β ν3ΐΐε3ηίδ ακϋοίΒικ 
βΟιϋοΓίιιη ωιηυδ VI. Ρροοορϋ Οηζεί εοηηηεηίηΓίιυη ίη Οεηεδΐιη ι^υε ζά ε3ρ. 

1. Ειιι§αειη ίι·3ςυηεηΙιιπι ΐη €&ηΐΐειυη 8&]οηιοηΐδ. Αηοηγηή δείιοΐίβ ΐη ΜβΙ- 

£η3ειιιη βί. Μηγοιιπι. Οΐοδδηπιηη ΛΑίιΐδ ΕβΙίηίΐϋώ ειΐΓ3ηΙβ Α. Μ., Βοιη3ε Τγρίδ 
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ς\ στίχ. 8) έπεκτεινομένου μέχρι τέλους του κειμένου του ’^,σματος 
Άσμ,άτων (κεφάλαιο ν η', στίχ. 14)1. Διά την χειρόγραφον παράδοσιν 
του κειμένου αύτου σημ.ειώνει ότι τούτο εκδίδει έξ άλλου άπδ τού 
προηγουμένου κώδικος (εχ Μίο οοΒϊοε)2, άπδ τδν όποιον ειχεν έκδώσει 
Προκοπίου Γαζαίου κ.λπ., δηλ. τού ν^ΐΐε&ηιΐδ Οτ. 1442. Ώς έδείχθη 
έκ των ύστέρων ό άλλος ούτος κώδιξ είναι ό ναΐίοαηιΐδ Ογ. 728, τδ 
δέ κείμενον παραδίδεται εις φύλ. 204-2153. Ό κώδιξ έχει γραφή 
ύπδ τού γνωστού γραφέως Εμμανουήλ Προβατάρη κατά τδ β' ήμι- 

συ τού Ιζ' αί. καί έχει διορθωθή ύπδ τού Ματθαίου τού Δεβαρή τδ 

έτος 15674. 

Όμως τδ κείμενον τούτο δεν ανήκει εις τδν Προκόπιον Γάζης. 

Ό ίδιος ό Α. Μαί σημειώνει ότι αύθαιρέτως προσέγραψε τδ έργον 
εις τδν Προκόπιον Γάζης, επειδή εις τδ χειρόγραφον προηγείτο άλλο 
κείμενον τού Προκοπίου Γάζης, έρμηνεία τού Γρηγορίου Νύσσης εις 
τάς Παροιμίας, ενώ τδ χειρόγραφον δεν παρέχει έπιγραφήν (>οηίαηι 
οριίδ €81 αοβρίιαίυιη ΜΗγοο Ββδΐ(1βΓ3ΐιΐΓ αιιοΐοπδ ποιπεη: νεπιπιίαιηεη Βίο 
ΟοιηιηβηίαΓΪυδ δοπΒίΙιιτ ίη οοιϋοβ εβάβιη ηιηηιι (μια Ρι-οεορΐί αΙΐβΓ Οοιιι- 

ιηβηίαηικ ίη ΡΐΌνβΐ’Βία, είςαε ρΐΌΧΪιηβ αΙΙβχίΙιΐΓ. Ροιτο ΟαηΙίουιη 8η1ο- 

Οοΐΐε^ίί ΙίΓΐ)3ηί ΜΟΟΟΟΧΧΧΐν, σσ. 348-378. Ή έκδοσις επαναλαμβάνεται 
έν .Ι-Ρ. Μΐ^ηε, ΡΟ, τόμ. 87, στλ. 1756-1780. 

1. Τδ κείμενον τού ΕΒΕ 2410 αντιστοιχεί εις τάς σσ. 348-369 τής 

έκδόσεως Α. Μαί (καί έν ΡΟ, τόμ. 87, στλ. 1756-177205). 

2. Α. Μβί, ένθ’άνωτ., σελ. VII σημειοϋται- Εοπ§ε 3ΐΪ3 Γ3£ΐο ε$1 εοιη- 

ιηεπίΗπί ϊιηρειΤεείΐ ίη 03η6ειιηι δαίοπιοηΐδ, (}ΐιεηι βιιΒ εΐιΐδάεηι ΡΐΌεορϋ νΐχ όιιΒίο 
ηοιηίηε βχ ηΙϊο οοδίεβ επιΐηηΐδ; ίδ εηΐηι 35 <Ηοΐ3Γ3η(ΐ3ΐη £3ΐι£ιηη ιηοάο δοπύεικίίδ 
ρίείΛίοιη δθΐ·ί])Ιιΐ8, ηε^υε ιιΐΐηηι ΙιίδίΟΓΪοαηι ρίπε δε Γει*1 επκΐίηοηειπ, ηε^αε 30 ορεί'ίδ 
δΐιρεποπδ ρΓ3βδΐ3ηΙΪ3ΐη ρι-οι-δΐΐδ 305ΐιΐ'§11;. Καί άνατύποισις έν ΡΟ, τόμ. 87, στλ. 

1755-1756. 

3. Ότι ό κώδιξ 3ΐΐιΐδ τού Α. Μβί είναι ό νβΐΐεβηιΐδ Ογ. 728 βλ. προχείρως 
Μ3ιιγίI:ίΐ 0εεΓ3Γ<Ι, ΟΗνίδ ΡηΙπιηι θΓ3βεοΓυηι. Υοΐαίπεη IV. Οοηείΐΐβ. 03ίε- 

ηβε. 0ηΓ3 β£ δίικϋο Μ... Ο..., ΒΓοροΙδ-ΤιιηιΙιουΙ 1980, σσ. 222-223, άριθ.Ο 81. 

Περιγραφήν του κώδικος βλ. Κ. Οβντεεδδε, ΟοΒΐεβδ ν3£ίθ3ηί Ογεοοι, III. Οο- 

ίΐίεβδ 604-866 (Βί61ίοΐ1ιεε3ε Αροδίοΐίεαε ν3£ιε3η3ε εοόΐεεδ ηιβηιι δοπρίί Γβοεηδΐΐΐ). 
Ιη ΒΐΒΙίοίεεβ ν3ΐίε3Π3 Μ Ο ΜΕ σ. 229-230. Χρονολογεί τδν κώδικα τδν Ιζ' αί. 

4. Διά τδν γραφέα Εμμανουήλ Προβατάρην καί τδν διορθο^τήν Ματθαίον 
τδν Δεβαρήν βλ. τήν εξαντλητικήν μελέτην του Ρηιιΐ ΟβπεγΙ, Εεδ ηΐ3ηυδεΓΪίδ 

εορΐέδ ρ3Γ Ειηιηηηιιεί Ρΐ'ονβίηιΐδ (1546-1570 εηνίΓοη). Εδδ3Ϊ άεΐαάε εο(1ίεο1ο§;ϊ- 

ςιιε. ΜεΗη^εδ Ειι^εηε ΤίδδβΓαη·:, νοί. VI (5ΐικύ ε ΤεδΙΐ, 236), ΒίΒ1ίοΙεο3 λώΐίε&ηβ 

1964, σσ. 211-212. 

>: 



“01* Μ:'·'|Κ,“<: Ρ™»ρίωη η,.,Ιΐο 6χρ1οΓ!1(ί58ί1ηΐηη ε5ΐ; ε3„ιιε 

*1π5 ρ,'°™] 1116 ίηΙβ§Γ3, ιιΐ ριιΐο, δβΓναηΐΓ1. ’ ° 

Ζνί:των' Ύηλ Ψελλοϋ Έρμηκία 43*™ 17ίΖ τος Ααματων συλλεγονσα άπ, „ τ&ν είς τοϋτο 4°μα- 

Γρηγοβιον Ννσοης, τοϋ άγιον Νείλον Χαϊ τον άγιον Μαξίμ0ν>'ΐ 
ε',δοσ^επαναλαμβανετα.έν.Μ'. Μί§ηβ, Ρ0, τόμ. 122 στλ 537-686 

Η Ερμηνεία του Μιχαήλ Ψελλοϋ προσφέρετε αέ τόν «*■ 
πρωτοτυπίαν. Προτάσσεται ερμηνεία του Μιχαήλ ψελλοΰ δ ^ 

μεθ έκαστον των οποίων άκολουθεΓ ερμηνεία των ν' π«4Ιν 
ητ01 ερμηνευτικά χωρία ειλημμένα έκ των έργων των τριών άνα’ 

γραφόμενων εις την έπιγραφήν Πατέρων. Τό ποιητικόν μέρος της 
Ερμηνείας του Μιχαήλ Ψελλοϋ, είναι κατ’ ουσίαν ποιητή 

^ΧΚετότΤ0 1™°^ ^ ώζ 6 Γ 

τοϋ Μιχαήλ Ψελλοϋ (ΈπίλογοςΓ^ΓΤ^^βδΙ Π3) Έρμην,είας 
έρμηνεϊαι «των γ' Πατέρων»* ’ ’ ^ ^ 

τόμ. 87;1^5%Γτ·’ ^ * 348' <»■ - * ρ-Ρ· Μί,,,ο. Ρ0, 

Ψελλο~μ^“~ ΓΓθ.^Γ? Τ\? ΙΡΤί* Μ 

Γ5’ ρ°νΐΐΓοηίί’ 

3· ^· Ε. ΙΥεδΙεηηΙί, ένθ’άνωτ., σ. 13. 
4. Όμως ό νΔΐΐοπηιΐδ Οι\ 1266 δεν ν-πηπΧ,'Χ*., 

τερών». παραόιόει το κείμενον «των γ' Γϊα- 

ΕΙναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 473 

Το τμήμα τούτο άρχεται διά του στίχου του ’^,σματος Ασμά¬ 

των Εξήκοντα είσι βαοίλισσαι και όγδοήκοντα παλλακαί και νεά- 

νιδες ών ονκ εστι αριθμός (κεφάλαιον ς', στίχ. 8) (ΡΟ, 122, 66105). 

καί συνεχίζεται ερμηνευόμενων καί των λοιπών μέχρι τέλους του 
κειμένου του Τ^σματος Ασμάτων. Μετά μικράν παράθεσιν ερμηνείας 
του ανωτέρω στίχου του ’^σματος Ασμάτων άρχεται ή ερμηνεία από 
του στίχου Μία έστι περιστερά τελεία τη μητρι αυτής (κεφάλαιον ς', 

στίχ. 9) (ΡΟ, 122, 664Α9). 

Ή Ερμηνεία αυτή είναι ταυτόσημος προς την φερομένην επ’ 

όνόματι Προκοπίου του Γαζαίου καί του κειμένου του κώδικος ΕΒΕ 

2410. 

Έκδοσιν του αύτοΰ κειμένου του Μιχαήλ Ψελλοϋ, του τε ποι¬ 

ητικού καί του άκολουθοΰντος «των γ' Πατέρων», έξέδούκε τω 1624 

ό ΡγοπΙοπ Οιΐ036υ81. Δεν άναφέρεται τό σχετικόν χειρόγραφον έξ 

οό ούτος έξέδωκεν. 

Είναι ένδιαφέρον ότι καίτοι είς την έπιγραφήν δηλουται ότι 
παρέχεται έρμηνεία των γ' Πατέρων, ήτοι του Γρηγορίου Νύσσης, του 
αγίου Νείλου καί του αγίου Μαξίμου τα προσφερόμενα χωρία προς 
ούδέν των χωρίων του Γρηγορίου Νύσσης άνταποκρίνονται.Όμως όλον 
τό τελευταΐον μέρος τής Ερμηνείας, ως άνωτέρω, είναι ταυτόσημον 
προς τό κείμενον του ΕΒΕ 2410. Άράγε ό Μιχαήλ Ψελλός ειχεν ύπ’ 

οψιν του παράδοσιν του κειμένου άποδίδουσαν τούτο είς τον Γρη- 

γόριον Νύσσης, ώς ή τού ΕΒΕ 2410, καί είς αυτήν άνεφέρετο διά νά 
έπιγράψη τοιουτοτρόπως τήν Ερμηνείαν του («από τε των είς τούτο 

έρμηνειών τού Αγίου Γρηγορίου Νύσσης))); 

Επομένως είς ποιον άνήκει ή συνέχεια τής Ερμηνείας είς τό 
Άσμα Ασμάτων τού αγίου Γρηγορίου Νύσσης, ή οποία παραδίδεται 
είς τον κώδικα ΕΒΕ 2410 ώς κεφάλαιον ις'; 

Πράγματι εύρισκόμεθα προ μιας επεξεργασίας τής Έξηγήσεως 
τού Γρηγορίου Νύσσης ούτως, ώστε νά έχωμεν μ,ίαν ώλοκληρωμέ- 

1. <Γτοη Ιοη ΰυο3βιΐδ>, Βΐόΐίοΐ.ΐιβοπε Υβίβηιιη δοπρίοππ» Εοοίοδΐπδίϊοο- 

γιιιπ. Τοιηιΐδ δβοιιηίΐιΐδ Οΐ'πβοοίπίϊηπδ φΐΐ νπποδ ΟΓ&βοοί’αιη πηοΐοπιιη Ιΐότοδ, αηΐεα 
Γπΐίηβ ΐπηίτυτι ίη ηονβηι ΐδΐΐιΐδ ΒιόΙΐοίΗοο&β ίοηιϊ ηυηο νέτα ρπιηιιιη ιιΐταφίε Ιίημιιπε 
0(1ϊΙ:θ8 ίη Ιιιεεη εοιηρΙεείΐΙιΐΓ. Ρ&ΓΪδδϋδ ΜϋΟΧΧΐν, σσ. 681-748 (τό ποιητικόν 
μέρος), 748-761 (τό μέρος «των γ' Πατέρων»). 
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νί,ν Έξήγησιν του Ασματος Ασμάτων. Καί ό μέν Προκόπιος Γάζης 
παρεόωκε μίαν ώλοκληρωμένην Έξήγησιν, άλλα υπό μορφήν Χειρά^ 

έκ διαφόρων συγγραφέων. Ό Νείλος Αγκύρας πάλιν παραδίνει Έξη- 

γησιν μόνον δια τους στίχους ς', 8 - η',14, δηλαδή τους έλλείποντας 
εις τήν παραόεόομένην Εςήγησιν του Γρηγορίου Νύσσης. 

Ο Μιχαήλ Φελλός ομολογεί οτι τα παρατιθέμενα ερμηνευτικά 
χωρία ανήκουν εις τους τρεις μνημονευόμενους Πατέρας, Γρηγόριον 
Νύσσης, άγιον Νείλον, άγιον Μάξιμον. Μάλιστα τό μόνον κείμενον της 
συλλογής του τό όποιον δύναται νά άποδοΟή εις τον Γρηγόριον Νύσ¬ 

σης είναι τό αντίστοιχον του ΕΒΕ 2410. Επίσης ή συλλογή Ερμη¬ 

νειών του Μιχαήλ Τελλου ουδόλως σχετίζεται προς τα προσφερόμενα 
χωρία του Προκοπίου Γάζης (καί του Νείλου Αγκύρας), εί μή μόνον 
πρός τό φερόμενον έπ’ όνόματι Προκοπίου Γάζης κείμενον, όμοιον 
προς τό τού ΕΒΕ 2410. 

Επ’όνόματι Προκοπίου Γάζης φέρονται δύο Έρμηνεΐαι εις τό 
Ασμα των Ασμάτων. Ή μία πληρεστέρα είναι εξηγητικών έκλογών 
συλλογή, ήτοι «σειρά» χωρίων Πατέρων ερμηνευτικών τού Ασματος 
Ασμάτων. Ή έτέρα είναι ή καθ’όλα πρός τό κείμενον τού ΕΒΕ 2410 
όμοιάζουσα Ερμηνεία. 

( Διίχ Τ4ν Δευτέραν αυτήν έρμηνείαν ό ίδιος πρώτος εκδότης του 
κείμενου Α. Μβί έδήλωσεν ότι αύθαιρέτως προσέγραψε τό κείμενον 
είς^τόν Προκόπιον Γάζης, έπειδή ειπετο άλλου έργου τού Προκοπίου 

Γά^ης (υπόμνημα εις τάς Παροιμίας) καί είχε γραφή υπό τού ίδιου 
γραφέως. 

Βεβαίως ακολούθως ή τοιαύτη άπόδοσις έδείχθη εσφαλμένη 
καί τό έργον διεχωρίσθη τής συγγραφικής γραφίδος του Προκο¬ 

πίου, όμιυς τό κείμενον παρέμενεν έκθετον άνευ επωνύμου συγγρα- 
φέως1. 

II <»αράόοσις τού ΕΒΕ 2410 άποδίδουσα τό έργον εις τον Γρη- 

1. Μ&απίπ ΟεεΓ&πί, ένθ’άν&ίτ., νοίιιιηβη III. Α Ενπΐΐο Αΐβχβηάπηο 3<ί 

Ιο1ΐ3ηηειη ϋΗΐηβδοριιιιιη. Οιιγ& εί δίικΒο Μ... Ο... Βι-βροΙδ-ΤυκιΗοαΐ 1979, σ. 391, 

άριθ. 7446 (μεταξύ των δριιτώ). Ούτος σημειώνει ότι τό άπόσπασμα αυτό 

ανήκει εις τας Σειράς των Τριών Πατέρων καί παραπέμπει εις τήν ύπ’άριθ. 

081 Σειράν, του υπομνήματος του Μιχαήλ Τελλου (βλ. άνωτέρω σ. 472, σημ. 
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γόριον Νύσσης είναι ενδιαφέρουσα. Διότι συνεχίζει τήν έρμηνείαν τού 
αγίου Γρηγορίου Νύσσης τού Ασματος Ασμάτων, ώς λόγος ις'. Αν¬ 

εξαρτήτως τής έλλιποϋς κατά τό τέλος παραδόσεως τού ΕΒΕ 2410 

(ή όποια συμπληροΰται από τήν παράδοσιν των επ’όνόματι Προκο¬ 

πίου ] αζης καί Μιχαήλ Τελλου εξηγήσεων) φαίνεται ότι ό Γρηγόριος 
Νύσσης δεν άφήκεν ατελή τήν Έρμηνείαν τού Ασματος Ασμάτων, 

μάλιστα εις σημεΐον ένθα ούδέν νόημα ώλοκληρώνετο. 

Ώς άντίρρησις εις τήν άνωτέρω θέσιν σημειώνεται ότι αί εξη¬ 

γήσεις του Γρηγορίου Νύσσης εις τό Ασμα Ασμάτων, κατά τους ΙΕ' 

λόγους, τους όποιους ή κοινή παράδοσις γνωρίζει ώς γνησίους, ακο¬ 

λουθούν τό έξής σχήμα. Προτάσσεται αριθμός χωρίων τού κειμένου 
του !/\σματος Ασμάτων καί ακολουθούν αί έξηγήσεις κατά μεμονω- 

μένα χωρία1. Εις τήν περίπτωσιν τού Λόγου Ιζ' τού κώδικος ΕΒΕ 
2410 δεν άκολουθεΐται αυτή ή διάταξις, αλλά αί εξηγήσεις βαίνουν 

απ’ εύθείας κατά χωρία, χωρίς νά έχη προταχθή ό συνολικός άριθμός 
των ερμηνευόμενων, όπως εις τους λοιπούς α'-ιε' λόγους, χωρίων. 

Ανάλογος είναι καί ή διάταξις εις τήν φερομένην έπ’όνόματι Προκο¬ 

πίου Γάζης έξήγησιν, όπως καί εις τήν τού Μιχαήλ Τελλου. 

Βεβαίως είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι η τοιαύτη εν άρχή 

τού λόγου συγκέντρωσις τών σχετικών χωρίων τού Ασματος Ασμά¬ 

των περί τών οποίων αναπτύσσεται ό λόγος όφείλεται εις μεταγε- 

νεστέραν επεξεργασίαν γραφέως τινός. 

Επίσης ή ανολοκλήρωτος Έξήγησις, πλήρους τού Ασματος 
Ασμάτων, δεν είναι τί ξένον διά τόν Γρηγόριον Νύσσης (όπως καί δι’ 

άλλους Πατέρας της Εκκλησίας). Ούτως ό Γρηγόριος Νύσσης, εις 
οκτώ ομιλίας, ήρμήνευσεν τόν Εκκλησιαστήν έως τού κεφαλαίου 
γ',13, ένώ τό κεφάλαιον όλοκληροΰται εις τόν στίχον 22, ό δέ όλος 

Εκκλησιαστής εις τό κεφάλαιον ιβ', στίχ. 13 . 

Όμως τόσον ή Ερμηνεία εις τό «ΙΙάτερ ημών», εις πέντε λό- 

2). Άλλα καί τά υπομνήματα εις τάς Παροιμίας, τά όποια παραδίδονται εί: 

τόν αυτόν κώδικα ν«ΐίοαηικ Ογ. 728, καταγράφονται μεταξύ τών «φιιπ» (βλ. 

Μ 3 υ γϊ Ι.ΐΐ 0β«Γ3Γ(1, ένθ’άνωτ., σελ. 390, άριθ. 7445). 

1. Τήν αυτήν διάταξιν ακολουθεί καί ή Έξήγησις τού Νείλου Αγκύρας. 

Βλ. 8. Ι,υοά, ένθ’άνωτ., σσ. 377-403. 

2. Είς τόν Εκκλησιαστήν, ομιλία α'(-η'). ΒΕΠΕΣ, 6ο Λ. σσ. 183-268 

(ϋ-Ρ. Μί^πο, Ρ(ί, τόμ. 44, στλ. 615-754). 
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γους1, όσον και εις τους Μακαρισμούς ολοκληρώνουν τά αντίστοιχα 
κείμενα2. 

Είναι ενδιαφέρον ότι τά δύο πρώτα χωρία τού ’^σματος Ασμά¬ 

των τά έρμηνευόμενα ώς μέρος τού κεφαλαίου ις' (καί εις τάς επ’ 

όνόματι Προκοπίου Γάζης καί τού Μιχαήλ Ψελλού έρμηνείας) επίσης 
έρμηνεύονται εις το γνήσιον τού Γρηγορίου Νύσσης κεφάλαιον ιε'. 
Άλλ’αί δύο αύται έρμηνεΐαι είναι τελείως διάφοροι. Έπανήλθεν ό Γρη- 

γόριος Νύσσης καί ήρμήνευσε διαφοροτρόπως εις το κεφάλαιον ις' τά 
ύπ’ οψει χωρία; 

Όμως ή παράδοσις τού κώδικος ΕΒΕ 2410 είναι παλαιοτέρα τού 
κοόδικος ν^Ιίο^ηιΐδ Ογ. 728, του παραδίδοντος το αυτό κείμενον. Του 
ΙΓ' αί. ό πρώτος, τού β' ήμίσεος τού Ιζ' αί. ό δεύτερος. Προς τούτοις 
ή παράδοσις του ΕΒΕ 2410 είναι όμαλωτέρα. Διότι τό κείμενον 
παραδίδεται έν συνεχεία τής λοιπής έρμηνείας τού Άσματος Ασμά¬ 

των, ώς λόγος ις'. 

Εύρισκόμεθα λοιπόν προ ένός κειμένου, εξηγητικού τών τε¬ 

λευταίων στίχων τού ’^σματος Ασμάτων (ς', 8-η', 14), τό όποιον φέ¬ 

ρεται άλλοτε ώς (ψευδο)Πορφυρίου Γάζης, άλλοτε ώς Μιχαήλ Ψελλού 
καί άλλοτε ώς Γρηγορίου Νύσσης. Κατά τήν πρώτην περίπτωσιν, 

τού (ψευδο)Πορφυρίου Γάζης, παραδίδεται ώς ανεξάρτητον κείμενον, 

άνευ επιγραφής. Κατά τήν δευτέραν, τού Μιχαήλ Ψελλού, ώς άκό- 

λουθον εις τήν ποιητικήν δημιουργίαν τού συγγραφέως, μέ έν αρχή 
προσθήκην ένός ακόμη στίχου, ό όποιος δεν παρέχεται εις τάς άλλας 
δύο περιπτοόσεις. Μόνον εις τήν τρίτην περίπτωσιν, τού κώδικος 
ΕΒΕ 2410, τό κείμενον αύτό εντάσσεται εις τήν Εξηγητικήν τού 
άσματος ^.σμάτων γραφίδα τού Γρηγορίου Νύσσης, ώς κεφάλαιον ις'. 

Είναι ένδιαφέρον ότι εις τον κώδικα λύιΟο&ηυδ 5γη30ΐΐ3 106 (εις 
γραφήν ΙιΗβΠδ απίίφΐίδ, (ΒοιιηΙιιτ ΕδίΓ3η§;Ηο) ή παράδοσις τής 
Έξηγήσεως τού Γρηγορίου Νύσσης τού ’^σματος ^σμάτων έπεκτεί- 

νεται πέρα τής κοινής παραδόσεως καί εις τούς στίχ. ς', 9 έως ς',10, 

ώς έξήγησις Συμμάχου τινός3. 

1. Εις τήν [Κυριακήν] προσευχήν, λόγος α'(-ε'). ΒΕΠΕΣ, 66, σσ. 327- 

368 (ΕΡ. Μΐ£Π6, ΡΟ, τόμ. 44, στλ. 1120-1193). 

2. Εις τούς Μακαρισμούς, λόγοι οκτώ. ΒΕΠΕΣ, 66, σσ. 369-426 (Ι-Ρ. 

Μΐ^ηε, ΡΟ, τόμ. 44, στλ. 1193-1301). 

3. Η. ΚΗΐΐ£εΓ06θ1<, ένθ’άνωτ., σσ. ΕΧΙ-ΕΧΙΙ. 

Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 477 

Επομένους ό κώδιξ ΕΒΕ 2410 διέσωσε τήν ορθήν παράδοσιν 
τού κειμένου καί άποκατέστησεν άναφέρων εις τον Γρηγόριον Νύσσης 
τήν όλοκλήρωσιν τήςΈρμηνείας τού ’^σματος ’^σμάτων εις ις' λόγους; 

Πάντως ή παράδοσις τού ΕΒΕ 2410 έντάσσεται εις τήν προσ¬ 

πάθειαν νά όλοκληρωθή ή έρμηνεία του ’^σματος Ασμάτων τήν όποι¬ 

αν ό Γρηγόριος Νύσσης είχεν άφήσει άνολοκλήρωτον. 

Κατά συνέπειαν ή παράδοσις τού ΕΒΕ 2410 δύναται νά συμ- 

πληρωθή μέ τά ύπολειπόμενα έλλείποντα κείμενα από τήν παράδο- 

σιν τήν φερομένην επ’ όνόματι τού Προκοπίου Γάζης καθώς καί 
τών γ' Πατέρων εις τήν συλλογήν Μιχαήλ Ψελλού. Τοιουτοτρόπο^ς 
έχομεν πλήρη τον ις' λόγον τής Έρμηνείας τού ν^σματος Ασμάτων 
τού αγίου Γρηγορίου Νύσσης. Καί έπίσης πλήρη έξήγησιν τού Γρη¬ 

γορίου Νύσσης εις τό Άσμα τών Ασμάτων. Έάν βεβαίως δειχθή ότι 
πράγματι ό Γρηγόριος Νύσσης ώλοκλήρωσε τήν έξήγησιν τού Άσμα¬ 

τος τών Ασμάτων. 

Περαιτέρω έκδίδεται τό κείμενον κατά τήν παράδοσιν τού κώ¬ 

δικος ΕΒΕ 2410, φύλ. 285-287ν, συγκρινόμενον προς τήν παράδο- 

σιν τού (ψευδό) Πορφυρίου Γάζης μέ νέαν άνάγνωσιν τού χειρογρά¬ 

φου ν3ΐΐθ3ηιΐ5 Ογ. 728, φύλ. 204-215 καί τού Μιχαήλ Ψελλού, κατά 
τήν έκδοσιν Εγ. ϋιΐ036ΐΐδ, σσ. 748-761. Ακολούθως τό κείμενον συμ- 

πληροΰται μέ τήν έκδοσιν τού υπολοίπου κειμένου κατά τον ν3ΐΐθ3ΐιιΐδ 
Ογ. 728 διά τον (ψευδο)Πορφύριον Γάζης καί τήν έκδοσιν 1.- Ρ. 

Μΐ£Π6 διά τον Μιχαήλ Ψελλόν. 

Μέ τυπογραφικά στοιχεία μεγαλύτερα τυποΰνται τά χο^ρία τού 
Άσματος Ασμάτων, υπό δε τό κείμενον παρέχονται τά αντίστοιχα 
χωρία τού ’^.σμ.ατος Ασμάτων καί τό κριτικόν υπόμνημα. 

Όπως παρατηρείται έκ τού κριτικού υπομνήματος τό κείμε¬ 

νον τού Μιχαήλ Ψελλού διαφέρει κατά πολύ τού κειμένου τού (ψευδο)- 

Πορφυρίου Γάζης. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

8ΙΟΕΑ 

Π ψευδοΠροκόπιος Γάζης, ΥβΙιοβηιΐδ Ογ. 728, φύλ. 204-215 

Ψ Μιχαήλ Τελλός, Ργ. ϋιιοδβυδ, σσ. 748-761 
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ΓΡΙΙΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣ1ΙΣ (;) ΙίΙΣ ΤΟ ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ 

Κατά τί,ν κώδικα ΚΒΚ 2410, φύλ. 285-287'■ (και τό χειρόγραφον 
νβΐιοΗΐιυδ ί.Γ. /28; φύλ. 204-215 ώς και την έκδοσιν Κρ. Ι)υ<*3βυδ) }],·. 

1)Ιίο(Ιιβ03€ \ <·1<·πιιπ ΡηΙγιιγπ, τόμ. II, σσ. 748-761. 

Του αύτοΰ εις το ^σμα των Ασμάτων. Λόγος ΐς' 

Μια εστι περιστερά τελεία τή μ(ητ)ρϊ αυτής. Εκλεκτή εστι. 
τή τεκούση αυτήν (^.σμα ς', 9). 

Εΐτουν ή μετά το πιστεϋσαι Θ(ε)φ και ψόβω μ(έν) τ(ών) 

άπει[λ]ών καθαρθήναι, Αλπίδι δε τ(ών) Απαγγελιών φωτισθήναι άγα- 

5 πητικ(ώς) διατεθεϊσα περί το αγαθόν (καϊ) μηδ' έτερόν τι ποιούσα 
αυτό, άλλα δι αυτό ώς φύσει καλόν. Αύτη γάρ μία μέν Αστιν ώς κατά 
θέσιν ένωθεΐσα τω ένϊ (και) μόνω Θ(ε)ώ και παρ' αύτω άκίνητος 
μενουσα, περιστερά δε ώς πν(ενματ)ική και τελεία τή πανταιτία 
σοφία ώς προς ταύτην άνατατ(ικώς) δέέκάστης άρετής σνναχθεϊσα 

10 τήν Αν αύτή ποιησαμέν(ην) τ[ήν] πρόοδον κατά την Ακάστ(ης) άρε¬ 

τής γένεσιν ή τινι σοφία (και) Ακλελεγμ(ένη) Αστίν άπό των δου¬ 

λικών) καϊ μισθοηών ώς υιοθετησαμ(ένη) ταύτην κατά τήν Αν χάρι- 
τι Θέωσιν. 

Εϊδοσαν αυτήν θυγατέρες (καϊ) μακαριοϋσιν αυτήν, βασίλισ- 

15 σαί (καϊ) παΜακαί αίνέσουσιν αυτήν (Άσμα ς', 9, παρηλλαγμένον). 

Δηλονότι εν πείρα των κατορθωμάτων αυτής γεγόνασιν αί μό¬ 

νον πισται ταυτής μαθήτριαι, άς Αν τω λουτρώ τής παλιγγενεσίας) 

άπέτεκ(ε) (και) μόνω λόγω αυτήν εκθειάσουσιν. Αί δε διά φωτισμού 
έργων δικαιοσύνης τής τοϋ Θ(εο)ϋ βασιλεί(ας) άντυιοιούμεναι καϊ αί 

1 (έκλ.) έστι οιη. Π || 3Ήγουν Ψ |( 5 μή δι’Ψ || 7 Θέωσιν Τ || 10 κα'ι 

(αηί6 την) 3(1(1· Ψ ποιουμένη ψ τήν (αηίε πρ.) οιη. ψ* || 19 καί (βηΐβ δικ.) Μ. Π 

, ς7\9 μία ί°τϊ περιστερά μου, τελεία μου, μία εστι τή μητρι αυτής, 
εκλεκτή εστι τή τεκούση αυτήν ς', 9 εϊδοσαν αυτήν θυγατέρες καϊ μακαριοϋσιν 
αυτήν βασιλισσαι καί γε παλλακαι καϊ αίνέσουσιν αυτήν 
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διά φόβ(ον) τ(ών) κολάσεων παντοίων κακ(ών) άπεχόμεναι (και) δι 
έργων Απαινέσουσιν αυτήν, Απειδήπερ δόξα τής διδασκάλου εστι των 
μαθητριών δ φοηισμ(ός) (καϊ) ή κάθαρσις περϊ ής και Αροϋσι 

τίς αύτη εκκύπτουσα ώσεϊ ορθρος, καλή ώς σελήνη, εκλεκτή 

ώς ήλιος, θάμβος ώς τεταγμέναι; β\σμα ς', 10). 

Δηλαδή θαυμασία τις εστιν ή διδάσκαλος ήμ(ών) ώς ταϊς μ(έν) 

άποστάσ(αις) τών έργων τοϋ σκότ(ους) διά καθάρσε(οος) μήποο δέ τά 
έργα τής δικαιοσύν(ης) καταλαβούσ(αις) διά φωτισμού γνοισε(ως) 

συγκαταβαίνουσα διδασκαλικ(ώς) ώς τι εοοθιν(ον) φ(ώς) εν τω τα 
μ(έν) τέως άχώρητα ταύταις μυστήρια κρύπτειν, παραδηλοϋν δε τά 
χωρητά (και) ταϊς άπειλαϊς τών μελλουσ(ών) κολάσεων πρ(ός) υπα- 

κοήν επιστύφειν. Ταϊς δε πιστευσάσ(αις) μ(εν) τώ τής αληθει(ας) 

κηρύγματι μήπω δέ καθαρθείσαις τών τοϋ σκότ(ους) τής κακίας έρ¬ 

γων αγαθή Αστιν ώς ταϊς πρ(ός) μετάνοιαν διδασκαλίαις, καθάπερ τι 
σεληνιακόν φώς τήν νύκτα τής άγνοί(ας) τούτων καταφαιδρύνονσα- 

ταϊς δ’ώς Αν ημέρα εύσχημόν(οος) περιπατούσ(αις) Αναρέτοις ψν- 

χαϊς Ακλελεγμ(έν)η Αστίν, οϊάπερ τις ήλιος τ(ών) λοιπ(ών) κατ'ου~ 

(ρα)νόν φώτ(ων) αίγλη τε καϊ μεγέθει διαφανέστερος ώς άνατέλ- 

λουσα ταύταις φώς άληθοϋς γνώσε(ως) καντεϋθεν εκπληττουσα τ(ας) 

όρώσ(ας) αυτήν καθάπερ επιφάνειά τις άγγελικών τάξεων. (Καϊ) 

ταϋτα μ(έν) αί μαθήτριαι περϊ τής διδασκάλου είρήκασι, τάδε δ αύτη 

περϊ τούτ(ων) προς τον νυμφίον φησίν 
εις κήπον καρύ(ας) κατέβην ίδεϊν εν γεννήματι τοϋ χειμάρ¬ 

ρου, ίδεϊν εί ήνθησ(εν) ή άμπελος, εί ήνθησ(αν) αι ροαι (Τ^σμα ς, 

11, παρηλλαγμένον). 
Ήτοι συγκατέβην (Α)κ τοϋ ύψους τής μυστικής θεωρίας ταϊς 

γεωργούσαις ψυχαϊς οίονεϊ κάρυα [κ]ατα μεν το έκτος λεπυρον πι¬ 

κρά, κατά δέ τό εντός σκληρά, κατ'αυτόν δέ τ(όν) ένδον τ(ών) τοιού- 

21 Τών γ' Πατέρων (ηηΐο έπειδήπερ) 3(1(1. Τ’ || 23 ή (3η1β έκκ.) 3(1(1. 

ψ έκκαλύπτουσα (οαηοείΐηίιιιη) Π εκκύπτουσα Π1 || 25 η οιη. Π 56(1 /] Π || 

27 φωτισμόν Ψ || 28 ώστε Π διδ. έτι έωθ. Ψ || 31 έπιστρέφειν Ψ \\ 40 Των 

γ' Πατέρων (ροδί είρήκασι) 3(1(1. Ψ Ταϋτα ... ειρηκασι Μδ Τ τά δ Τ || 42 

γεννήμασι Τ’ || 43 ροαί Τ || 46 καρυα Π 

ς', 10 τίς αύτη ή εκκύπτουσα ώσεϊ ορθρος, καλή όος σελήνη, εκλεκτή 
ώς 6 ήλιος, Θάμβος ώς τεταγμέναι ς', 11 εις κήπον καρύας κατέβην ίδεϊν εν 
γεννήμασι τον χειμάρρου, ίδεϊν εί ήνθισεν ή άμπελος, εξήνθησαν αί ροαί· 
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τ((·>ν) λεπνη(ων) καυπ(όν) ήδέα, τήν τη τακρία τ(ώι>) ακούσιο.>ν πει¬ 

ρασμέ ών) καί τη σκληρότητ, τ(ών) ίκουσί(,ον) πεφνλαγμ(ένην) γλν 
50 κντητατών άρντών άπό τε των κατ' έλλε,φ,ιν αϊτών και τών καθ' 

νπιρβολ(ην) (φύλ. 285ν·) παθών ώστε ΟεάσασΟαι εν τη υπομονή 
αϊτών κνήματ, ούση τής ρεούσης Ολίψεως εκ τον χειμώνας τών πει- 

οασμών ή Ολϊ[ ψις γ]αρ νπομον[ήν] κατεργάζεται είτε ευχαριστία είτε 
δυσφημία ποοσάγεταίσοι τώ ίατρικ(ώς) άλλ'ού τιμωρίητι]κ(ώς) παι 

55 όενοντι. βεάσασΟαι δέ πάλιν εάν τε αύτός 6 έν Εύαγγελίοις είρηκ(ώς) 

οτι «εγιο είμι ή άμ[π]ελος» εν τή υπομονή τούτη προόείκννσαι ώς 
άνθος βότρνος ποιοϋντος οϊν(ον) τ(όν) φνσε(ως) εκστατικόν] κατά 
την τής βευ)σε(ως) χάριν ό γάρ έν υπομονή (και) αυτής τής ίόί(ας) 

φνσε(ως) υπερορών την υπέρ ψύσιν τής θεώσε(ως) δέχεται χάριν 
60 και εαν αίδίκην οοιών τώ μεν φαινομ(έν)ω λέπυρο* στυφουσών, τώ 

έντός τούτου κεκρνμμ(ένω) καρπό* τους γενομένους γλνκαινονσών 
πεφυλαγμέναι μ('εν) τώ τον φόβου σου στυπτικώ, ενφραίνονσαι (δε) 

τους γενσαμένους τή τής εις σε έλπίδος γλνκύτητι άρεταί, δηλαδή 
η φρόνησις (και) ή άκεραιότ(ης) δίκην άνθονντ(ος) καρπού έδείχθη- 

6ο σαν. (Και) εν τή υπομονή ή μ(έν) φρόνησις την εις σε πίστιν ώς 
τινα κεφαλήν άπό τοΰ έχθροϋ φνλάττονσα ατραπόν, ή δ’άκεραιότης 
τ(ήν)είς τον πλησίον αγάπην άσάλεντον έν ταϊς τών πειρασμ(ών) 

ποικίλαις έπαγωγ/α]ϊς, καθώς αυτός έν Εύαγγελίοις εΐρηκ(ας)· «ίδον 
έγω αποστέλλω υμάς ώς πρόβατα έν μέσω λύκ(ων), γίνεσθε ονν 

70 φρόνιμοι ωσει όφεις (και) ακέραιοι ώς αί περίστεροί 

Εκεί δώσω τους μασθονς μου σοι (Άσμα ς', 11). 

Πάντως έν τώ προειρημ(έ)νω κήπω τών αρετών, δς έστ'ι αί 
ταύταις πεφντενμέναι μαθήτριαι, τήν εις αύτάς ήθικήν και φυσικήν 
διδασκαλίαν και οϊάπεο γάλακτι φυσική και καταλλήλω τροφή ταύ- 

/ο τ(ας) τρέφουσι. Προσάξω σοι τώ ννμφίω ώς εντεύθεν το σόν τε ποι¬ 

ούσα θέλημα και σοι τ(άς) μαθητευομέν(ας) μοι προσάγονσα. Ειτα 

48-49 πειρασμών... εκουσίων οηι. 11 || 56 προδείκνυται Μ' 11 57 τ?κ 

φ' Μ|8β?ς (θ-) ΟΠΊ' Ψ 11 59 θεότγ2τος ψ II 62 στυπτικώς Ψ || 65 Κα'ι 
οηι. ΠΨ Ι| 68 τοϊς (αηίβ Εύ.) Π (| 69 γίνεσθαι οοά. !| 70 ώς οί ψ Π 71 

Πψτίίύ7/ΙΤΨ Ί 72 Ιίρ’^ένν ψ αί 0ίΏ· Π 56(1 Π1 || 73 έν (ηηΐο ταυ.) αάά. 
II 74_μου (Ρ081 δ'δ·) *άό- ΠΤ και (ροδί διδ.) οηι ΠΨ αΐ (3ηΙε οΐα.) 3άά. Π 

«Ις «ηΐβ οία. Μ. Ψ [| 75 τρέφουσα Ψ* τε οιη. Π. |[ 76-77 Ειτα ... λόγον οηι Π 

ς, 11 εκεί δώσω τους μαστούς μου σοι 

Είναι έργον τοΰ Γρηγοριου ΙΝυσσης, 481 

ατοέψιυσα προς τ'ας μαθήτευαμέν(ας) τ(υν) λόγον οιονει φησι προς 
αύτάς, ότι εί και σνγκατέβψ ύμϊν εκ τοΰ μνσπκώτεο(ον) υραν εν 
έαντήτ(όν) νυμφίον μου εις τό ΟεάσασΟαι αυτόν (και) έν ύμϊν ώς 

είρηχη> άλλα _ ( ( 
ονκ έγνων, ψυχή μου, (Άσμα ς, 12). ^ 
Δηλαδή ονπω έθεασάμην αυτόν έν ύμϊν ιός μή τελειωθείσ(αις) 

έτι κατά Χ(ριστό)ν. Ούτνς δ' εντεύθεν 
εθετό με άρματα Άμιναδάβ (Άσμα ς\ 12). 

ΕΧτουν πεποίηκέ με όχήμ(ατ)α έαντοϋ ώς ταϊς διδασκαλία/ς 

φέρονσαν αυτόν έφέέαντής πρ(ός) ύμάς διαφόρ(ως) (και) καταλλήλως, 

ύμϊν Άμιναδάβ γάρ αρχών λαόν μου ερμηνεύεται, δς έστιΧρίστος, ο 

αρχηγός τής σ(ωτη)ρί(ας) ήμ(ών). Αί δ'ε φασι προς αυτήν* , 

Έπίστρεφε, έπίστρεφε ή Σονλαμϊθις, έπίστρεφε, επιστρεφε 

90 (και) όψόμεθα έν σοι (Άσμα ζ, 1). 
Ήτοι συγκατάβαινε άπό τοΰ ύφους τής μυστικής θεωρί(ας) 

πρ(ός) τήν διά τών τεσσάρ(υον) γενικών αρετών ήθικήν διδασκαλίαν 
ήμ(ών), σνμμετριάζονσα κατά τάς είρημένας άρετάς τετραχ(ως) ταις 
έτι υπό τών παθών όχλονμέναις ήμϊν. Ή δί απάθειαν, είρηνευονσα,, 

ή Σονλαμϊθις γάρ είρηνευονσα ερμηνεύεται, καί θεασόμεθα έν σοι α 
μήπω έν έαυταΐς έωράκαμ(εν) διά τήν ήμετέραν ατέλειαν. Ερωτα <$> 

αυτή αύτάς , 
τί δψεσθε έν τή Σουλαμίθιδι ή έρχομ(εν)η ως χοροί των 

παρεμβολών ()\.σμα ζ', 1). . 
Ήγουν τί έν έμοί θεάσεσθε έν είρηνευονση ώς μηκετι πολε- 

μικ(ώς) (καί) άγωνιστικ(ώς) κατά τήν πραξιν τ(ήν) κεκρυμμ(ένην) 

μου διάθεσιν φανερονση διά τον σώσματος, άλ,λά λογικ(ώς) (καί) 

γνωστικ(ώς) τοϊς άληθ(ώς) άγαθοϊς έμμενούση διά τελειότητα ή έκ 

77 τον λόγον προς τας μαθητευομένας Ψ δέ (ροδί οίονε'ι) &ά(1. |1 80 

άλλα οιη. Π || 81 έγνω Ύ ή (3η1β ψ.) αά<1. Ψ || 82 τελειωθείσας Ψ | 87 μου 

οιιι ψ || 88 Τών γ' Πατέρων (ροδί ήμών) αάά. Ψ μαθήτριαι (ροδί δε) ααα. Τ 

προς τήν νύμφην Ψ ]| 89 Σουλαμΐτις ΠΨ || 94 τών οιη. Ψ έρμηνεύουσα η Σ 

ψ || 95 Σουλαμΐτις Ψ || 98 Σουλαμίτιδι ΠΨ11 || 100 θεασασθε Ψ τη ειρ. Ψ || 

101 τήν (αηΐβ πρ.) οιη. Ψ || 102 λογιστικώς Π 

ς' 12 ονκ έγνω ή ψυχή μου ς', 12 εθετό με άρματα Άμιναδάβ ζ\ 1 

Έπίστρεφε, έπίστρεφε ή Σουλαμΐτις, έπίστρεφε, έπίστρεφε καί όψόμεθα έν σοι 
ζ', 1 τί δψεσθε έν τή Σουλαμίτιδι; ή έρχομένη ώς χοροί τών παρεμβολών 



105 επ^ονς αδονφς) νμν(ους) γορο\ τ2 ί ηοΤ ^ 
™,ν)· γενναί(ως) γ(ιρ *, τφ καΤ· τβν παθώνπ°^°υ επανεβχομ(έ- 

κατα τ(ονς) τρόπ(ους) τ(ών) άρετίών) Λ- ’ ^μψ. α^ων^άμεναι 

τούτων λόγους ξδετα1 γνωσίκ^ί), αί δI τΖΤί°'*τ(ο**1 
είσθαι απαρχόμ(εν)αι φα(σ)ι ’ αντης έπαινον ποι- 

« ££&Τ ~ “ ·*..» λ'ο- 

·« ««■*■*< ν- 
ποάξιν τοόποιε οΐ- ηίΖ ■ *■ Ρ σον εν ™1ς τούτων κοτί, 

» »·««... ™ΖΤ·Γ“ 

σε παραδείγματι, θύγατερ Θ(εο)ϋ ώο ^ Τ'? 

<* *«”Μοχ * *άντΙ$’2 ΖΤτ(ών) λόγων 
όε (και) ίκ.ουσί(ως)· / ( ψύ\ 286) Ν,Μ,Ά ^ θ„ελωσίν’ "βΖ^' <™ϋ 

κουσια[ζό] μενο; έομη/νεύετ/ατ Οντω ήί / ϊ06 ,"6*0” ί- 
120 σον ώραΐαι δη ' ' αι κατ ά9ετψ πορεΐαί 

Ζ&ΖΉγ **■ .**« 

- ,:γ,3^* 
τω” ν*Κ·»φΰίν (και) φθαρτών ποΓοί) τα &,· * Α>’'0” 
παρεικάζονται ορμίσκοις είηνηση' ' ' ρ ταυτα κα^τόμεναι 
Τ* Οήματι- βθΤκΓ » ^χνίτοτ καμπτοϊς 

130 (^σμαΐ' 3)^ "" ^ Μ ™τερ0ύμ(ενος) ^ 

8έ μαθήτριαι τόν τής ϋμφηςί 'ψΤ Ιοί Ι“> ^μΙ’Γ' (™ίβ χί> “Μ· Ψ «I 

* II 113 ^γχαταβίτ, Π 1ως Ζ,'ίχίΙ* η 1 “° ύπο^" * ΝαβΜ 
ϊ' II 114 οΰς ΠΨ || 116 π ,(?ίΡ 3<ω· Π Μ* 
8 ει. ψ || 121 έργω 00(ι. || 123 π_ Λ Π ν ?Τ™ |Ι18 ^αβ“* ψ II 119 

Ζ ΙΑΧ&ΖΪΑΖ 
2 ί^οί’ Ζ2ζΖοίΙΖΖτ'ε6 Να6άβ ζ’ 
τορευτος μη υστερούμενος κράμα ^ ^ °^Ψα^°ζ σου κρατηρ 

Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 483 

Πάντ(ως) το αισθητικόν σον, δί οϋ όος δι όμφαλον τό εν μήτρα 
9ή βοέφος τρέφει φυσικώς τη κατ’ αΐσθησιν θεωρία των δντ(ων) σνλ- 

Κ Χηφθεΐσα νπδ τής πάντ(ων) μ(ητ)ρ(ό)ς σοφίας και τή κακία νη- 

8 ιιιάζονσα δοχεΐον έστι τής φυσικής τ(ών) ορατών γνώσεως καλώς 
τή μαχαίρα τον πν(εύματ)ος έξεσμέν(ον) και τής απάτης άπηλλαγ- 

8 μ(έν)ον κάντεϋθεν ώς μη άλόγως τ(ών) αισθητών άντιλαμβανόμε- 

νον ον φιλάς τάς έπιφανεί(ας) των ορατών επ/φέρεται ά λλα: πάσίας) 

τοίς τιν(ενματ)ικοΐς τούτων λόγοις κεκερασμέναςγ ή δε 
κοιλία σου θημωνιά σίτον πεφραγμένη εν κρίνοις (Ασμα ζ'. 3). 

140 Ήτοι τδ φανταστικόν σον, δπερ οΐα κοιλία συν τοϊς πεοιττώ- 

μασι τ(ονς) εκ των βρωμάτ(ων) χυμ(ούς) αδιακρίτως τούτ(ων) 

έπιφερομ(έν)η άμα ταϊς έμφανείαις τοιν Ορατών τ(ονς) τούτων 
Ιέ]πιφέρεται λόγους. Άπόθεσις έστι (και) διαμονή, δπερ τδ θυμωνία 
δηλοΐ, τον ένδοθεν τ(ών) φανθεισών έπιφανειών ώς νπδ άσταχνων 

145 σίτον περικαλνπτομ(έν)ον τής έν δλοις άληθεί(ας) λόγον άχρις άν 
μετέπισ/τήμης) διακρίνασα έφελκνσηται αντ(δν) ή διάνοια (και) γυ¬ 

μνόν παντός επικαλύμματος (και) προβλήματος παοαπέμψη τώ νώ. 

Πεφνλαγμ(έν)η δέ (έστιν) ή άπόθεσις αυτή έν τή δια τών κρίνων τον 
άγροϋ παραδειγματιζομ/ έν)η έν εναγγελίοις ά μέριαν ία, ϊνα μή υπό 

150 τών τοϋ βίου διαφθαρή μεριμνών (και) τον έν ταύτη πν(ενματ)ικοϋ 
καρπόν ό καλός δ γεοιργό(ς) νους στερηθή. (Καί) ούτω μέν ή κοιλία 

σον. ΟΙ δέ 
δύο μασθοί σου ώς δύο νεβροί δίδυμοι δορκάδος (Άσμα ζ', 4). 

Ή(γουν) ή φυσική (και) ή ηθική διδασκαλία σον, δι ών τάς ά- 

155 τελείς τρέφεις ημάς, οιάπερ γάλακτι, τοϊς φυσικοϊς λόγοις και τρό- 

ποις προς τήν έν Χ(ριστ)ώ τελειότητα άμα έκ σου κατά μ(έν) θεω¬ 

ρίαν δξνδερκ(ώς), κατά δέ πράξιν όξνδρόμ(ως) προΐασιν, ώς μήτε 
τ(δν) λόγον άπρακτον μήτε τ(ήν) πράξιν άλογον έπιδεικνυμένης. 

Προς τοντοις δέ 

132 τρέφη Ψ τήν ... θεο^ρίαν Π || 133 πάντως Ψ |[ 135 ύξεσμέν(ον) 

σκί. |[ 137 αρετών Ψ || 141 αδιάκριτους ΠΨ || 142 έπιφανείαις Ψ || 148 ύπό- 

θεσις Π άπόθεσις Π’ αύ. ή διά Ψ || 151 ό (ροδί καλ.) οιη. ΠΨ νους οιη. Π || 153 

μαστοί ΠΨ || 156-157 όξυδρόμως ... πράξιν οϊώ. Π || 158 άλγον Π λόγον 

Π1 

ζ', 3 κοιλία σον θημωνιά σίτον πεφραγμένη έν κρίνοις ζ', 4 δύο μαστοί 
σον ώς δύο νεβροί δίδυμοι δορκάδος 
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160 τ9αχηλός σον ώς πύργος ελεφάντινος (Άσμα ζ' 5) 

, Ψτ°νν τ'° σγάπτα'· τψ *Φ τψ αίσθηση λογικόν σου καθάπεη 
τραχηΛος τγ, κεφαλή το λοιπ(ον) σοφά, οία μ('εν) πύργος αϊοεταε κατ' 

ΤΤ-Γ' Τών ^ ™ 77 ον(θ 'Μα- 
6 ύπάρχει (και) καθαρόν δια τδ άπηλλάνθαι 

ΖΖ,ΖΖΓ****** ’“·> 4*· 
ί! *■ ®”·'" *· -«««·~* 

αίθεωρηπκαϊ της ψυχής σου δυνάμεις, οΐαπεο λίανα, 
170 αι^ωνο, τβ, *. (** ***ιξ, ™5ταί? ύδάτ(Ι Ζ 

αγονσιν Ιντη αυξήσει τής κατ'αρετήν θεί(ας) καρποφορίας, δπεο τδ 
Ευσεβών, ερμηνεύεται. Δια μέσων τ(ών) αισθήσεων, δ/ών ώς τινων 
πνλων εις νοεραν ψυχήν ή τών βλων γνώσις ώώ(Μ ^ 

.» ΖΖπΙΖΖΖΖ’",,,χ ■* ί“*’· 

Ρ.Ζ’α’ΖΧ "*"* 4"“’" *·*~~ *■ 

, „ Δ’1λον°τι ™ εΐωίι'α* άπό (5υσω<5ί'ας διαγωοίζον ταε 
υποθηκας τ(ων) εις διακονίαν άποστελλομ(ένων) δια τους μέλλον 

ΙίΖοΤΤ-^Τ- ι(ωτν)βίαν πν(ευμάΙ)ΖΖδ 
ΟίονεΓΐ " Ζ ?>ς π°ν^ ™(ενμάτ)ων διακριτικόν σον 
Οίονει πύργος υψηλότατου κατά τ(δν) Λίβανον όρους άποβλέπων 
κατα ηροσωπον τής πόλε(ως) Δαμασκόν (καί) τδς έκεϊθεν τ(ίν) έ7- 

θρ( ων [ε]φοδονς τψ Ί(αρα)ή), Μψνων έξ δψηλοτάτης γνώαεως τί 

ΊηΖΤ η Ζ τ(&ν) ηνΐΖάτΤΖ^- 

νΖδΙ θί δΖ *“ ΦΊ! δ0λ(0νς) αύταν τ* τ4 δυ- 
Χ'β β °θωντί ^ σ0υ· Μψύων ο* τής παρ’αν το,ν 
βλάβης διατηρεί, τοιοντον δέ σου έστι το διακριτικόν οτι 

ίη Π* ηΤτοί'Τ πΡΠ Ζ Π ", 165 ψυ«« Π II 169 *-άμ«4 Ο». Π «1 ιη Π || 1/0 εκ ταυτης Π δβΟ έν ταύταις ώ Π1 έν αύταΪΓ Ψ II 178 ^ !τ7μ 
181 υπερβολών Τ || 182 υψηλότατος Τ όοοε Ψ II 188 ^ \ “ ΧωΡΐζον Ψ || 
184 187Λ/ϊ ' , Υψνυιατυς Τ ορος Τ || 188 το (πηΐβ πρόσ.) βΗΗ ψ II 
184-187Μηνυων... νο.σουοη,.Π || 184μηνύονψ·|| 187μηνύονψ || ΙδδόηοπκΠ 

., 0 ό τράχηλος σον ώς πύργος ελεφάντινου Γ 8 ηί Α^εΐκ.Ί 
λίμναι έν Εσεβών, έν πύλαις θνγατρός πολλΖΎ' 5 β^β Τ ώ? 

τοΰ Λιβάνου σκοπεύιον πρόσωπον Δαμασκόν " ’ ^ ^ ^ ^°ς 
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205 

210 

κεφαλή σου έπϊ σε ώς Κάρμηλος (^.σμα ζ', 6). 

Πάντως Χ(ριστό)ς δ νυμφίος σον, δ ζών (και) ενεργής λόγος 
(και) διϊκνούμ(εν)ος άχρι μερισμού ψνχής και πν(εύματ)ος έπίγνω- 

σίς έστιν έν σοί περιτομ(ής), / (φύλ. 286ν·) οπερ δ Κάρμηλος ερμη¬ 

νεύεται, περι[ελών σο)ν τό από γίενέ)σε(ως) τ(ών) παθ(ών) κάλυμ¬ 

μα τή μαχαίρα τοϋ πν(ενματο)ς. Κάντεϋθεν τό ομμα τής διανοί(ας) 

σον καθαρώς δ ίράν] δνναται τας μηχανό,ς τ(ών) νοητών έγβρών μή 

τίνος πάθους έπισκοτονντος αντω. Διόπ[ερ] και 
πλόκιον κεφαλής σου ώς πορφύρα (^.σμα ζ', 6). 

Ήτοι ή δια. λόγων καί τρόπ(ων) πλεχβεϊσά σοι διδασκα'λία αυ¬ 

τόν, χάρι[τι] τον Χ(ριστο)ν, οία βασώεί(ας) ένδυμά έστι τον νοός 
σον περιβολή, έν ή οντος παθών γίνεται αντοκράτωρ καί υπάρχει 

βασιλεύς δεδεμένος έν παραδρομαΐς (Άσμα ζ', 6). 

’Ήγονν μή τινι υποκείμενος πάθει άλλα τή σχοίνογ τής ειρημό¬ 

νης θείας διδασκαλίας) δεδεσμημ(έν)ος έν παρόδοις τής παρού- 

σης βιοτής, ϊνα μή καταπέση τώ κατ αϊσθησ( ιν) των πρόσκαιρων 

δλισθηρ(ών). Δια. γονν ταϋτα πάντα 
τί ώραιώθης και τί ήδννθης (^σμα ζ', 7). 

Εϊτουν θανμάσι(ον) περιεβά?ωυ κάλλος, δηλαδή τό καθ' δμοίω- 

σιν τον αρχετύπου. Α'μ0’δ τώ ννμφίω συγγινομ(έν)η (καί) άπολαύον- 

σα τούτου έπλήσθης ·πν(ενματ)ικής άφράστον ηδονής. Καί γαρ 
αγάπη έν τρνφαϊς σον (^σμ,α ζ', 7). 

Δηλονότι ταϊς κατλ άρετήν γενσαμ(έν)η γάρ καί θεασαμ(έν)η 

ότι Χ(ριστό)ς δ Κ(ύριο)ς ονκέτι φόβω τώ άγαθω έντρνφάς, άλΧ ό¬ 

λη τής αγάπης τούτου έξήρτησαι, ήτις έξω βάλλει τ(όν) φόβον. "Ο- 

θεν τό 
215 μέγεθος σου ώμοιώθη τώ φοινίκι (Τ^σμα ζ', 8). 

Πάντοος τό κατ αρετήν ύψος σον παρείκασται τώ τή μ(έν) γή 

189 ή (3Πΐ6 Κάρ.) 3(1ά. Ψ II 192 τής (3π1β έν) 3(1(1. Ψ ό οιη. Π ονομάζεται, 

Π || 199 χάριτι του οηι.Ψ βασιλέως Ψ || 204 βιο^τής οοά. || 205 όλοσθηρώ Π 

Διά ... πάντα οηι. ΨΤώνγ'Πατέρων (3ΐιΙετί) 3(1<1. Ψ || 208-209 άπολάβουσαοοΟ. 

|| 209 σωματικής Π Α Μ3Ϊ ΐη ηΐ3Γ§ίηε πνευματικής ? || 212 έντρυφας Π1 όλης Π 

ζ', 6 κεφαλή σον επί σέ ώς Κάρμηλος ζ', 6 καί πλόκιον κεφαλής σον 
ώς πορφύρα ζ', 6 βασιλεύς δεδεμένος έν παραδρομαΐς ζ', 7 τί ώραιώθης καί 
τί ήδύνθης ζ', 7 αγάπη έν τρνφαϊς σον ζ', 8 τούτο μέγεθος σου, ώμοιώθης 

τώ φοινίκι 
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'Τ. βά"’« γψζωμύ.νω «* νψο; ,ν ;κανώς άνατρέγοντι φο(νικι. 
5“ ™ Μ τψ άνάγχψ, Χτοβ ΖμΖ" 

Τ°!ς /0>7σ/70/Γ ηκψιΰνναα αυτών απτή των ού(ρα)νίων «V 
2.0 μέτρο» ψι,ίββ τού πληρώματος Τυϋ χ<^ ^σίΐσ 

και οι μασθοι σου τοϊς βότρνσιν (Άσμα ζ' 8) 

Ή(γονν)ή ηθική (και) ή φυσική δώασκαλα σου δι’&» ί,αάε 

Τ'7Τ·ας 0ν°ας,γάλα ίπ0ΤΙσας Μ«7»>γικ(ώς) πρόβ) θεοσέβειαν 

225 Ζ-α-ΐΤ00 Ι0δ ψθίηκθς β0τΰΚΠΙ * ™ *"«*■ ημ(ας) προχοφασίας) εις τελειότητα τψ θειο τέραν διδασκαλίαν &, 

μελιτώδη γλυκντητα τών βοτρνων τον φοίνικας. Τδ γονν μέγεθός 

ηλ’ηθύφ ™ τ<!' νοίηκι παρεικάσασα ή μαθητενομΤνη σοί 

,,η ΤηΓ ε““ άναΜ™Ι*αι τψ φοινίκι, κρατήσω τ(ών) ϋψεων αν- 
23° ίου και εσονται δη μασθοι σον ώς βάτρνες τής άμπελον (Άσμα ζ' 

β. παρηλλαγμενον). ' ** 

ε” ^ βονλεντικ(ώς) εφην άνελεύσομαι μιμητι. 

'( κ) έπ! τ,ψ *ατ αΒετΨ τΚ Μασκάλου μου τελειότητα και τά 

235 ΙΖΙίΠ1"/ υψ?λΓΤ0 ^ καταλ^ομαι θεωρήματα. Και αί 
φνσικ(ως), αία μαζοι, τρεφονσαίμε διδασκαλίαι σον ΰπάρξονσ, πόν¬ 

τοι, ως βοτρνες τής άληθινής άμπελον Χ(ριστο)ν χορηγούσα! μοι 

ην κατα χαριν θέωσιν, ήτις δίκην οίνον φύσε(ως) τ(όν) νοϋν έξιστα 
και προ(ς) τα υπέρ φύσιν μεθίστησιν. Εντεύθεν δε 

(και) οσμή ρινός σον ώς μήλα (Άσμα ζ' 9) 

240 ™ ,, Ε1τ°νν) πλΤϋΖ με ν0^ “ϊ παναγίου πνβύμα- 
>ς ΖάΜ· ψ αυτη μ(εν) εΐσεπνενσ(ας) άπδ τού νυμφίου τούτης 

μεταλαβοϋσα εμοί δλ τούτην ίνέπνευαας μεταδοΰσά μοι αύτής οΐά 
περ μήλα τ(ψ) ώραν μβν) ευπρεπή, ευώδη δε τψ δομήν και τήν 
πνσιν ηδεα. Ευπρεπής μβν) *ατώ τ(ούς) τρώ^ ^ 

218 αύτη ψ || 221 μαστοί ΠΨ II 224 όμ.οιοΰνται Π II 99^ ι , 

V θεοτέραν οο,Ι. || 227 διδασκαλίας ψ || 230μΤστΓπψ Ν 239 

οοά. || 233 διδασκαλίας σου Ψ || 234 ΚαΓοΓ ψ I 996 

μεθιθησιν οογΙ. || 239 ριννός «χϊ. \\ 240Ήτουν αοά. με οιπ. Η 

αμπέλου ζ, 9 και δομή ρινός σον ώς μήλα 9 ζ ^ 

15: 
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ενπν(ους) δε κ(α)τά τ(ονς) λόγους αντιόν (και) γλυκεία κατα την 

πείράν μοι εσεται 
και λάρνγζ σον ώς οίνος αγαθός πορευόμενος τώ άδελφιδώ μου 

εις ενθντητ(ας) ίκανούμενος χείλεσί μου (και) όδονσιν (Άσμα ζ'. 

10). 
7Ιτυι ό διδασκαλικός λόγος σον, υίάπερ οίνος κι'ι/.λιστος, καρ¬ 

διάς ευφραντικός υπάρξει μοι προφερόμένος εν τώ άγαπητώ μου. οί: 

μοι αντί] τ(όν) πόθον ενεσταζας εις απλανείς κατ αρετήν οδούς εν 
τώ εχεσθαι τούτον ιός άληθεί(ας) κα) μη σνγχωρεϊν με εις τα κατ' 

ελλειφιν τής αρετής πάθη ή τά καθ' υπερβολήν. Πλαγιάζειν προς δε 
και άρκών ταΐς τε όρεκτικαϊς μου δννάμεσι, δι' ών οία χειλέων παν 
άσπάζομαι τό κατά βονλησ(ιν). (Και) τ(αϊς) διανοητικαϊς, δι' ών 
ό')ζ τινων όδόντ(ων) προς βρώσιν πν(ενματ)ικήν τό δυσχερές τ(ών) 

νοημ(ά)τ(ων) καταλ^εαινω, τής γονν πληθνος τ(ών) μαθητενομέ- 

ν(ων) άπαιτησάσης τ(όν) διδάσκαλον έπιστρέψαι άπό τοϋ νψονς 
τ(ής) μυστικής θεωρίας (καί) σνγκαταβήναι κατά τψ ηθικήν φιλο¬ 

σοφίαν ανταΐς, ο>στε θεόσασθαι εν αυτή τά είρημενα ταντης πν(εν¬ 

ματ )ικά κάλλη (καί) σνναναβήναι ναύτη διά μιμήσε(ως) προς ταύ- 

τ(ας) αντη φησίν 
ενώ τώ άδελωιδώ αον (καί) έπ έα'ε τι επιστροφή αυτόν 

265 (Άσμαζ',11). 

'Ήγουν εγώ τώ άγαπητώ μου τ(ήν) ύπερ νμ(ών) όεησιν προσ- 

αγάγω, ή άναθεμένη έμάντην όλ.ην αντώ (καί) χωρίς αυτόν μηδ(έν) 

ποιεΐν βονλομενη. (Καί) έπ έ με τήν οντω φρονούσαν, ή άπο τής ιδίας 
περιωπής έπιστροφή / (φύλ. 287) αΰτο€· έσται έπακούοντος τής ύπερ 

270 ν(μώ/ν δεήσε(ώς) μ [(ον) καί δι έμοί ϋ νμ'ιν έπικαμπτομ(έν)ον τε 

247 ό (άντε λάρ.) 3(1ί1. Ψ || 251 προφ. αύτώ άγ. Π τώ Π1 άγ. σου Ψ 

|| 252 αύτήν Π αυτή Π1 τον οιπ. Ή || 254 τα (ροδί ή) οιη. Π Πλησιάζειν Ψ 

|| 256 άσπάζω μέν Τ || 259 τήν δ. Τ || 266-267 Δηλαδή αΰτη τώ άγαπητώ 

μου δλην έμαυτήν άνεθέμην Ψ || 267 αύτώ οιη. Ή ούδέν ψ“ || 268 βούλομαι 

ψ || 268-269 φρ. ή αύτοϋ συγκατάβασις γίνεται έπιστρέφοντος άπδ Ψ || 269 

περιοπής οο3. || 269-272 περ. δπως ό άόρατος όρώτο τοΐς βουλομένοις τούτον 

όράν. Άλλ’ούκ άνέχομαι μόνον τής ίεράς αύτου άπολαύειν κοινωνίας, βούλομαι 

ζ', 10 καί δ λάρνγξ σου ώς οίνος δ αγαθός πορευόμενος τώ άδελφι- 
δώ μου εις ευθύτητα ίκανούμενος χείλεσί μου καί όδοϋσιν. ζ', 11 Έγό.) τω 
άδελφιδώ μον καί έπ έ με ή έπιστροφή αντοϋ 
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Τ 02ω!"'νου τι™ άοράτου. Άναφέροναα δέ αύΐτΐώ την ύπέη * / - , 
(ΐιτ/,σιΐ’ φημ(· 1 7 · ϋ7ϊ/ί? "Τ'/ 

^ ΛΜφΐΜμοΒ> ΐξέλθωμεν είς άγρ6ν ΓΛ Γ 

» :ΐΓ:αΐΐ:ΧΓ^;;^”ΐ*·.«« 
- <£ ■-·»"”= 3&£: *$ 

* **«»«** ";ί*· Γ'^-Γ-1 ** 
280 γο> άρετών. Εξάντες δ\ ώς ειρηται, ' Χρθποις 

αυλισθώμ(εν) έν χώμαις (>\σμα ζ( \2). 

Ηγονν κατασκψώσωμ(εν) έν ν,υνία,Γ ί τ<„> λ - , , 

,.ύ,(α,) ,„ί' Γ0 ί!" V ~ * V. π*(εύματ)ι 

μ. 4;4212:4: Λ· «·»—'«"« «***· 

ορθρίαωμ(εν) είς αμπελώνας (Άσμα ζ', 13). 

295 ί55φ0ρ/σαντες 7 ^ ^ π^αδειγματι. Ούτω 

*“·*· «*>·’/»/ < 

Κ^43?Λ3ί»Τ»«? ΐΓί* ** - *■«» Πατέρων. Λέγεο οϋν ή νύαω* ΛΛ ^ ^ελφ.δε μου, καί ™ έξης. Των γ' 

καί την αίτησιν ύμων άναφέρουσα φημ^’^θΤ^ΓΓ Τ? ^ου 
αγρόν ψ* || 275 ό (βηΐε ού.) &<18. ψ π 278 έ?Ρ’ “ ε φΐ ε μου’ εξελθωμεν είς 

Ιί 282 σου (Ρ051 κατ.) αάά. Π ταϊς έν οιπ ψ |[ 286^ Φ^ερώσοντες Π1 

^ ψ 1) 2^-295 ούτως δέ ψ* |, 297 ρΓ«ί ψ Ψ 11 291 ** 

«*4*<ίΖ£Ζ?.ί~;424■&ί* ?·.?·“·**-* 
° Χνπρ,σμός, ί,νθησαν αί ροαΙ ζ ’ 3 ^ ^ “ ψ9ηαε" ’> *Μ***ος, 

489 Είναι, έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 

Ήτοι θεασώμεθα συ τε ό έν τω κρύπτω βλέπων κάγώ ήΐ έν τώ 
φανερώ, εάν ή είς σέ τ(ών) μαθητενομέν(ων) μοι πίστις, ήτις εις τάς 
διαφόρους άρετάς, ώ[ς] είς [κ]λήματα άμπελος διαιρείται, ήνθησ(εν) 

ζιηός τε καθ' έξιν τοίς λόγοις των αρετών και έκτος κατ' ενέργειαν 
τοϊς τρόποις αυτών. Ό γάρ κατά τους λόγους τ(ών) αρετών άνθι- 

σμ(ος) της ψυχής κυπρίζει κατά τ(ούς) τρόπ(ους) αυτών έν σαρκί, 

ής πίστε(ως) το ρηθέν μυστικόν (και) φανερόν άνθος ροών έστιν άν¬ 

θος, αϊπερ εντός μ(έν) τδ γλυκύ τοϋ καρπού περιφέρουσιν, έκτος δέ το 
τοϋ λεπύρου πικρόν. (Και) γάρ (και) ό τής πίστε(ως) καρπδ(ς) κατά 
μέν την κεκρυμμ(ένην) τής ψυχρής διάθεσι(ν) ευφραντικός έστι διά 
τψ τής μελλωύσης μισθαποδοσί(ας) ελπίδα, κατά δέ την έκτος τής 

σαρκος οδυνηρός διά τό τής αρετής επίπονον 
εκεί δώσω τούς μασθον[ς μ]ού σοι Ρ^σμ.α ζ', 13). 
[Δη] λονό[ τι] έν τω είρημένω άγρώ των μαθητευομέν(ων) μοι 

προσαγάγοο σοι τω ννμφίω μου τ[ήν] προς ταύτας ηθικήν (και) φυ¬ 

σικήν διδασκαλίαν μου ώς διά τούτ(ων) αύτάς πρό(ς) σήν μυστα- 

γο^ίαν άνάξασα έν τω άποδεΐξαι τ(ήν) τών όλων φύσιν, σέ τον ταύ- 

της αίτιον αίνιττομένην συμβολακ(ώς) ώς αλήθειαν (και) ουχι κατά 
τ(ούς) ματαιόφρον(ας) Έλάην(ας) παρασκευάσασα ταύτ(ας) ταϊς 
φυσικ(αϊς) έννοίαις μακράν σου τής άληθεί(ας) άπάγεσθαι. (Και) 

γαρ 
Οι μανδραγόραι εδωκαν οσμήν (^.σμα ζ', 14). 
Πάντ(ως) αί τών αισθητών έπιφάνειαι κατά τής γραφής σύμ¬ 

βολα, άπερ τον τούτοις κατ' αΐσθησιν έναπομένοντα νοϋν και μή δί 
αυτών πρό(ς) τήν αλήθειαν έγρηγορότ(ως) διαβαίνοντα ναρκαν και 
ήλιθιάν, ώς τινες μανδραγόραι παρασκευάζουσι, παρέσχον ευωδίαν 
τ(ών) τής έν δλοις άληθεί(ας) λόγων πν(ευματ)ικώς θεωρούμενα. 

325 Εντεύθεν δέ (και) 

έπϊ θύραις ήμ(ών) πάντα τα άκρόδρυα (Τ^σμα ζ', 14). 
Εϊτουν έπϊ ταϊς αίσθήσεσί μου, αϊπερ όος θύραι τινές έξάγουσι 

μ(έν) έμέ πρό(ς) άναζήτησίν σου ώς πάντων αιτίου διά τής τούτων 

304 ρήθεν Ψ || 306 τδ (&ηΐε τοϋ) 3.83. Ψ || 307 τήν οιη. 'Ρ || 310 

μαστούς ΠΨ || 312 προσάξω Ψ || 313 τήν μυσ. Ψ || 316 παρασκευάζειν Ψ 

II 319 Αί Π II 320 καί τα τής Π11^ || 324 θεωρουμένων Ψ 

ζ', 13 έκεϊ δώσω τούς μαστούς μου σοι ζ', 14 οι μανδραγόραι έδοοκαν 

οσμήν ζ', 14 έπϊ θυραίς ημών πάντα άκρόδρυα 
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φυσικής εν πν(ενματ)ι Θεοορί(ας), είσάγουσι δέ σε κατ'α γνώσιν ποός 
330 με δια. μέσου νοός. Πρόθνροί εισι πάντες οί τοις τε συμβόλοις τής 

I ραφής και ταις επιφανείαις τ(ών) αισθητών, άπερ ώς δοϋες τινές 
^ογιαν Ιουδαϊκήν (και) Έλληνικ[ήν] ετρεφ(ον) έγκεκεντοισμένοι της 
εν ολοις άληθεί(ας) λόγοι. Όθεν “ 

νέα προς πα[λαιά,] άδελφιδέ μου, έτήρησά σοι (Άσμα V 
335 14). * ^ 

Δηλαδή τ(ονς) νεάζοντήας) τή κοινοποιώ τον πν(ενματο)ς γά- 

ριτι εναγγ[ελι[κούς λόγους προς τοϊς παλαιωθεΐσιν ύπδ τής Έλληνι- 

κής (και) Ιουδαϊκής άγνοί(ας) φυσικόϊς (και) γραπτοϊς, άγαπητέ 
μου εφυλαξασοι. Τοϊς μ(έν) γραπτοϊς καθαρθεϊσα (καί) ηθικώς παι- 

340 όευθεϊσα, τοϊς δ[έ] φνσικοϊς φωτισθεϊσα καί τον παντός αίτιόν σε 

δια τής των γεγονότων θεωρίας κατιδονσα (καί) τοϊς πνενματικοϊς 
τελειωϋεισα (καί) θεολογοϋσά σου τό μετά Π(ατ)ρ(ό)ς καί Πν(εύ- 
ματο)ς όμοονσιον. Λοιπ(όν) 

Τις δώη σε άδελφιδοϋ μου Θηλάζοντα μασθους μ(ητ)ρ(ό)ς 
345 μου; (Τ^σμα η, 1). ^ 

, ΉΤονν’ έπειδήπερ με ή πρώτη σου παρουσία προς τό απολαϋ- 

ααι σονήτοίμασται, / (φύλ. 287ν·) τις μοι κατά την δεν [τέραν σου 
παρουσίαν] παράσχη [σε τον άγα]πητόν μοι μεθ' ημών έν τ[ή] τον 
π(ατ)ρ(ό)ς βασιλεία, ήτις έστίν ή μ(ήτ)ηρ ήμ(ών) τ(ών) πιστ(ών) 

350 αν[ω] Ιερουσαλήμ, πίνοντα τ[ό] καινόν πόμα ρέον εξ αύτής εις ήμάς 

κατα χάριν αμέσως ώς τό από μαζώ[ν] [μ(ητ)ρ[(ό)ς γάλα εις τό 
εκγονα ταντης, κάντεϋθ(εν) τρεφόμενοι την τών ψυχ(ών) ήμ(ών) 

σ(ωτη)ρίαν τό τέλος τής πίστ[εω]ς τών ύπέρ φνσιν την μέθεξιν τ(ήν) 

θεί(αν).(καί) ά[νε]ννόητον ηδονήν, ήν αυτός ποιεϊν πέφυκας φύσει 
355 κατα χαριν τοϊς άξίοις ένονμενος. Οντω γάρ 

λό π“ν' «I1 ~Ρ0Χ“Ρ01 ψ 11 337 ε-τγελ«6ς λόγος Π (εϋαγγελΐ)- 
κους λόγους Π | 338 φυσικής και γραπτής Π (φυσι)κοϊς και γραπτοϊς Π1 || 343 

£ ψ 0.η. ψ II 344 Των γ Πατέρων (απίε Τίς) Μ. Ψ άόελφ.ίίόν Π άόελφι- 
Χε Ψ μαστούς ΠΤ || 346 μί, ή Π [| 347 ήτοίμασε οοά. || 348 παρέσχη Π 
παρασχη Πί αγ. μου Τ || 352 τρεφόμενου Π τρέφον ψ || 354 άνενόητον ψ 
εμποιειν Τ πεφυκε Τ 1 

ο 5; 14 νεα π?°ς παλαιά, αδελφιδέ μου, έτήρησά σοι η', 1 Τίς δώη σε 
αόελφιόε μου, μασθους μητρός σου; 4 ’ 

Είναι, έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 491 

Εύροϋσά σε έξω φιλήσω σε καί γε ούκ έξονδενώσονσί με 

(^.σμα η', 1). 

Ήτοι έπι [γν [ ονσά σε ονχ ώσπερ νϋν κατά πίστιν άλλα κατ 
είδος έν τή έξω τής θεϊκής σου ουσίας ήμετέρα ουσία την αφθαρσί¬ 

αν ήμϊν καί άτρεψίαν τον επί τής κοινής δωρονμενον άναστάσε(οος) 

άπολαύσοο σου άμνκτηρίστως, καν νϋν παρά τών τά τον κόσμου φρο- 

νούντ(ων) έξευτελίζωμαι ώς διά την περί σέ διάθεσιν πάντα περι- 

φρονονσα τά πρόσκαιρα. Τίς δέ δ τρόπος τής άπολανσε(ως) εσται 

μοι (καί) γάρ 
παραλήψομαί σε, είσάξω σε εις οίκον μητρός μου (καί) εις 

ταμιεΐον τής σνλλαβονσ[ης] με■ ποτιώ σε από οίνου του μνρεψικον, 

από νάματος ροών μου (Άσμα η', 2). 

Δηλονότι π[α]ρά σοϋ χαριζομ(έν)ου μοι την θέωσιν λάβω σε 

ποθούσα σου την λαμπρότητα (καί) έν τω ταύτην Θε [ άσασθαι]εισα¬ 

γάγω σε εις νουν, δς οίκος μέν έστι τ(ών) διά βαπτίσματος τεκον- 

σης με, οια μ(ητ)ρ(ό)ς [τον Πα[ναγίον Πν(εύματο)ς χάριτο(ς) ώς 
ταύτης διά τό κα[θ5 δμ[οίωσιν χωρητικός, ταμιεΐον δέ πάλιν αυτής [ 

ώς τ]ονς απόκρυφους ταύτη(ς) θησανρ(ούς) διά τό κατ' εικόνα εχων 
άποθέτους έν έαντω, ήτις μέ χάρις σννέλαβε διά πίστεως. Προς τού- 

τοις δέ προσάξω σοι τω διψώντι την σ(ωτη)ρίαν μου ώ[ς τι πό] 

μα τήν τε από τής σννθέσεως τών έν πάση τή κτίσει (και) τή 
Γραφή διαφόρων ?,[όγ]ων ήρεσκόν μοι άληστόν σου ώς αλήθειας 

γνώσιν. Ήτις οίάπερ ευώδης οίνος ίλαρ[ύν[ων καρδίαν ευφραίνει τάς 
μεταλαμβανούσ(ας) ταντης ψνχάς (καί) τήν άενάοος μοι βλύζο[νσαν] 

άγάπησίν σου ώς αγαθόν από τε τον φόβον τής υπεροχής σου καί 
τον πόθον τής μετ[οχ]ής σου τών δίκην ροιών τω μέν στνπτικώ 
στηριζόντων με, τω δέ γλνκαίνοντι ενφραινόντ(ων) με. Πίτα προς 

356 Εύροΰσαν 11 Εύροΰσα Π1 σε (ροδί. Ευρ.) οιη. II. μ·<Ι ΐη ΓΓ γε ουδέ II 

|| 360 τον οιη. Μ7, έπι οιη. οκΐ. || 361 άμνκτηρίστως οιτι. Μ" | 362 κατάθεσιν 

Ψ || 363 δ’Έ | 368 παρά οιη. Ψ* || 370 της δ. Ψ τοΰ (βηΐο βαπτ.) ηιΙΗ. Η'* | 

372 ταμεΐον Τ | 377 ήρτη(ϋ)μένην μοι II ήρτημένην μοι Μ' |' 379 άεννάως 

<·<χΙ. Τ || 380 άγ. της του φόβου σου ύπ. Ψ || 382 Τών γ' Πατέρων (μοχτ με) 

Μ. Ψ 

η', 1 ενροϋσά σε έξω φιλήσω σε καί γε ούκ έξονδενώσονσί μοι η', 2 

παραλήψομαί σε, είσάξω σε εις οίκον μητρός μου και εις ταμιεΐον τής συλ- 

λαβοΰαης με4 ποτιώ σε από οίνον τοΰ μνρεψικοϋ, από νάματος ροών μου. 
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/'^Οητενομένας αυτή στρέφονσα πάλιν τον λόγον διδάσκει τ(ψ) 

αιτίαν τ(ών) παη αύτής πρό(ς) τον νυμφίον /ε/ίρημένων φασκον 
085 ίσα Γ 

ενώνυμος αυτόν υπό την κεφαλήν μον (7\σμα η', 3). 

Ήγονν έπειδήπερ αί των ύποδεχομ(ένων') κολάσεων τ(ονς) έξ 
εύοινύμ(ο,ν) του νυμφίον μον άπειλαί νυν υπό τό δίκην κεφαλής 
αρχικόν τής ψυχής μον πάντως το νοερόν ύποτάσσονσι τό αισθητικόν 

390 δια τούτο εν έλπίσιν είμ'ι ότι. 

και ή δεξιά αντοϋ περιλήψεταί με ('^σμα η', 3). 

Ειτονν τα νποδεχομ(εν)α τ(ονς) έκ δεξιών έπηγγελμένα αγαθά 
της τον Θ(εο)υ βασιλεί(ας) όλην με κατά τον μέλλοντα αιώνα περι- 

έζονσι ψυχή και σαρκ'ι την άπέραντον ευφροσύνην παρέχοντα. Πάντα 
395 δε τά ειοημένα διδασκαλικ(ώς) είτιοϋσα 

% "Ωβκισα νμ(&ς), θυγατέρες Ί(ερουσα)λήμ, έν ταϊς δυνάμεσι 
(και) έν ταϊς ίσχύσεσι τον όγροϋ, τί [έ]γείρητε και τί έξεγείρη- 

τε την αγάπην, έως άν θέληση (Ι^,σμα η', 4). 

Ήτοι κατησφαλιαάμην νμ(άς) ώς δι όρκον τής των θεί(ων) 

400 μυστηρίων έξηγήσε(ως), μαθήτριαί μον, τής έν άγίω Πν(εύματ)ι 
δρώσης τ(όν) καταλλάξαντα ήμ(άς) τώ ίδίω π(ατ)ρί\ όναδιδάξασα 
την αιτίαν, όέήν έν ταϊς θεωρητικαϊς (και) ταϊς πρακτικαϊς δννάμε- 

σι (και) ίσχύσεσι ταϊς έν τώ παρόντι κόσμια ένεργ/είαις) όνναμέναις 
έγειρητε κατ αρετήν (και) έξεγείρητε κατά γνώσιν έν ύμϊν καθεύδειν 

405 δοκοϋντα, όταν άγνοήται τό εύθές (καί) μή πράττηται τό καλόν. 

Τ(όν) άγαπησαντα ημάς (και) δίόντα] <έ>αντόν λύτραν υπέρ ή- 

μ(ών), έως άν ενδοκήση κατά την δεντέρ(αν) αντοϋ παρουσίαν. Λυ¬ 

τός ;τά κα τά φύσιν οίκ[ εϊα/ δράν έν ήμϊν πάσχονσι κατά χάριν αυτά. 

Αϊ δε θάμβους πληρωθεΐσ(αι) περί τής διδασκάλ(ου) φασ) 

383 αυτή Ψ II 383-384 τήν αιτίαν οιη. Ψ || 387 αί οηι. Π 5βά ϊη Π1 || 

ί, ΛΤ'Τ", Ύ μ°υ 01Ώ· Ψ ™ °ΐη· Π 5εά ίη Π' II 395 έπάγει. (ροβΐ είπ.) 3(Μ. 
; II 337 εϊειΡετε Π έάν έγείρητε καί έάν Ψ || 397-398 έξεγείρετε Π [| 403 

ένεργειας οιη. Ψ ένεργεϊν Π || 404 έγείρετε...εξεγείρετε Π || 405 αγνοείτε Π 
πραττητε Π 

. Λ :\εύώννμος αντοϋ οπό τήν κεφαλήν μον η, 3 και ή δεξιά αύτοϋ 
περίληψηαι με η, 4 Ώρκισα υμάς, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, έν ταϊς δυνάμεσι 
και εν ταις ίσχύσεσι τον άγραν εάν έγειρητε και εάν έλεγείρητε τήν αγάπην 
εοκ αν θέληση. 

ί ■ ι: 
ί 
I 

Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 493 

Τις αυτή ή άναβαίνουσα λελευκανθισμένη, έπιστηριζομένη 
έπι τον άδελφιδόν αυτής; (ύ^σμα η', 5). 

Δηλαδή οποία υπάρχει αντη ή διδασκαλικ(ώς) από μυστηρίων 
εις μνστηριωδέστερα άναβαίνουσα, κεκαθαρμένη παντός ρύπον άμαρ- 

τημάτ(ων) (και) έπερειδομένη έπι τον αγαπητόν αυτής διά τής 
βεβαί(ας) εις αυτόν πίστεως; Ό γονν νυμφίος τήν επί ταϊς μαθη- 

τενομέναις τής νύμφης ορών επιμέλειαν (καί) άπο[δε]χό[ μένος 
(κολοβόν) . 

Ή συνέχεια μόνον κατά τό χειρόγραφον Υ^Ιϊοαηιΐδ Οι\ 728 και 
τήν έκδοσιν Ρι\ ϋιιοαθίΐδ. 

μένος τήν ταύτης εις τον αγαθόν διέγερσιν, άναμιμνήσκει αυτήν 
τον προτέρου βίου, ώστε μετριοφρονεϊν καί μή διά των έπαίνων τώ 
τής οίήσεως πάθει περιπεσεΐν καί φησι προς αυτήν 

Ύπό μήλον έξήγειρά σε ( )^σμα η', 5). 

Ήγονν υπό τήν δίκην μήλον τέρποντος τάς πλησίον των αι¬ 

σθήσεων άπάσας ταυτας ενφραίνονσαν αισθητικήν κτήσιν καθενδού- 

σης σου τή προς τά καλά ραθυμία καί τήν προς τά υλικά σχέσιν δι- 

ήγειρά σου τό φρόνημα προς πόθον έμόν λόγοις προνοίας καί κρίσεως. 

Καί γάρ 
έκει ώδίνησέ σε ή μήτηρ σον εκεί ωδίνησέ σε ή τεκοϋσά σε 

(^.σμα η', 5). 

Δηλωνότι έν τή σχάσει των υλικών σννελάβετό σε ή προμήτωρ 
σου Ενα τή καθ' ηδονήν γενέσει καί άπέτεκέ σε τή κατ οδύνην 
γεννήσει■ νφ'ών σννείχον τή προσπάθεια των αισθητών, τήν μεν ηδο¬ 

νήν διώκονσα, τήν δ' οδύνην φενγονσα’ κάντενθεν φιλονεικονσα τής 

412 ή οιη. Π || 413 άπό (απίε) π. 3(1(1. Π || 414 αγαπητόν οηι. Π 

άδελφιδόν Ψ άδελφιδόν νεί νυμφίον (ροδ[ αυτής) 3(1<1. Π1 || 414-415 διά ... 

πίστεως οιη. Ψ || 418 τό Ψ || 422 τάς πλείους Ψ || 423 αισθητήν Τ κτίσιν Ψ 

|| 424 διά τήν Ψ || 427 ή (βηίε μήτ.) οηι. Ψ έκεΐ (ροδί σου) οηι. Ψ || 430 καθ’ 

όδ. Ψ || 431 δι’(3η1β ήδ.) 3(1(1. Ψ [δέ] δι’όδ. Ψ 

η', 5 Τις αυτί] ή άναβαίνουσα λελευκανθ ισμένη, έπιστηριζομένη έπι τον 
άδελφιδόν αυτής η', 5 Ύπό μήλον έξήγειρά σε η, 5 έκεΐ ώδίνησέ σε ή μήτηρ 
σον έκεΐ ώδίνησέ σε ή τεκοϋσά σε 
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ηδονής τό τέλος, την οδύνην ψημί. ταυτής άποχωρίσαι, όπερ άμήχα- 

νον. Κί ονν βούλα διαμένειν τής τοκιντης σχέσεως, ελεύθερα. 

Θές με ώς σφραγίδα έπι την καρδίαν σου, ώς σφραγίδα επϊ 
485 τον βραχίονα σου (Ασμα η', 6). 

Εΐτονν εν έμοι τώ άρχετνπω μεϊνον τηρούσα τώ μεν ήγεμό- 

νι σου νώ τδ κατί εικόνα και απλανή θεωρίαν και διάθεσι.ν άγαπητι- 

κήν εμοϋ' τή δ' ενεργητική σου δυνάμει, τδ καθ' όμοίωσιν, κατά 
πράξιν ανυπόκριτου και διάπειρον αποτροπήν τον κακόν· κάντενΰεν 

440 μένω και αυτός εν σοϊ φυ/Αττων ώς τις σφραγις τον διανοητικού σου 
την εξιν και την ενέργειαν άσνλονς τή σχέσει. των υλικών. 

Ότι κραταιά ώς θάνατος αγάπη· σκλ.ηρός ώς αδης ζήλος 
('Ασμα η', 6). 

Ήτοι έάν έν τή έμή αγάπη και τώ δι αυτήν ζήλω μενής, με- 

445 νώ και αυτός έν σοϊ και φυλαχθήσει ώς εϊρηταΐ' έπειδήπερ ή μέν όλα- 

κή εις εμέ αγάπη, ισχυρά έστιν ώς πάσας επϊ κακόν ορμήν τε και κί- 

νησιν καταπαύονσα δίκην θανάτου. Ό δέ δι έμέ ζήλως, ανένδοτος τώ 
κακώ ώς τάς άλώγονς δρμάς δεσμεύων και άπροΐτους κατέχων οΐά- 

περ αδης. Και γάρ 

450 περίπτερα αυτής, περίπτερα πυράς, φλόγες αυτής {^.σμα η', 

6). 

Δηλ^αδή ότι ό έκ πίστεως τών ήπειλημένων κολΛσεοτν φόβος 
και ό έπ έλ^πίδι τών έπηγγελμένων αγαθών πόθος είσϊ περϊ την αγά¬ 

πην ώς τινα πτερά κατά πράξιν και θεωρίαν άνυψοϋντα αυτήν από 
455 πάντων τών γήινων πρός με τον ύπερονράνιον και οίά μέν τίνος πυ¬ 

ράς τής αγάπης είσϊ περίπτερα. Ώς τοϋ μέν φόβου καταβαίνοντος 
πάσαν κακίαν και έγκαθαίροντος την ψυχήν από παντός παθών 

434 βουλή Τ || 437 κατ’ άπλ. Ψ* || 438 άγαπητικήν οιιι. Τ || 439 

διάπυρον Π’Τ' || 440 μή νώ Π 563 μενώ Π1 || 445 φυλαχθήση Ψ || 446 πασαν 

Τ II 448 τάς οιη. Ψ || 450 άνθρακες πυρδς (ροδί. πυρδς) 333. Π || 452-463 

Ροδί Δηλαδή ρβο^εΐ Τ' τά έργα τής προς μέ έμπυρου αγάπης άναπτέρωσις 

ταύτης έστίν. Αύγαζούσης έν τω φωτι τής αλήθειας κατά θεο^ίαν τον νουν 

και άφανιζούσης την άγνοιαν κάντευθεν δαπανώσης κατά πράξιν τών εντολών 

πάσαν κακίαν (οΐάπερ εύπρηστον ύλην φλόγες) και έπιδιδούσης εις αΰξησιν. 

Διόπερ'Ύδωρ || 456 κατακαίοντος Π1 

η, 6 Θες με ως σφραγίδα επϊ την καρδίαν σου, ώς σφραγίδα έπι τον 
βραχίονα σου η', 6 Ότι κραταιά ώς θάνατος αγάπη* σκλ.ηρός ώς αδης ζήλος 
η', 6 γάρ περίπτερα αυτής περίπτερα πυρός φλόγες αυτής 

Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 495 

μολνσμον, τοϋ δέ πόθον έξάπτοντος αυτήν πρός Θεόν, αία δέ αυτής 
αϋΟις τής άγέιπης είσϊ φλόγες ώς ταύτης αύγιζούσης τή ψυχή έν 

400 τε τΦ ψλεγεσθαι τούτην θείω πόθω και συντηοεϊσΟαι τον καταφλέ- 

γοντα αυτήν πόθον άγνώ φόβοι διαμένυντι εις αιώνα αιώνας. Ίαυ¬ 

τήν δέ 
Ύδωρ πολύ ού δννήσεται σβέσαι την αγάπην και ποταμοί ου 

σνγκλνσονσιν αυτήν (’^σμα η', 7). 

465 Ή γουν αι ρέουσαι ώς πλήθος υδάτων έκ τον χειμώνα; τών 
ακουσίων πειρασμών πυλ/.αϊ θλίψεις καϊ αι τούτων άλλεπάλ.ληλ.οι ώς 

ποτάμια ρεύματα επαγωγοί. Έν αϊς τά τής πονηριάς πνεύματα την 
εις έμέ αγάπην σπενδουσιν ή τέλεον έκριζώσαι διά μισοθεΐας ή 
κατακαλύψαι διά μισανθρωπιάς ον δννήσονται ούτε πάντη σβέσαι 

470 αυτήν διά βλασφημίας ούτε κατακλύσαι και άφανίσαι δι απροσεξίας 
τών εντολών μον αϊπερ άποδεικνύονσι μέν τήν εις έμέ αγάπην, συμ¬ 

περαίνουν αι δε εις τήν τον πλ.ησίον πλήν, 

Έαν δω άνήρ τον πάντα βίον αυτόν έν τή αγάπη, έξουδενώσει 

έξουδενώσονσιν αυτόν (Ασμα η', 7). 

475 Δηλονότι, έάν ό μή τή τών πρόσκαιρων άπάτη έκθηλ.υνόμένος 
παράσχη τοϊς δεομένοις πάντα τά υπάρχοντα αντώ διά τήν πρός με 
αγάπην, εντελισμώ έξεντελίζουσιν αυτόν αί αντικείμεναι δυνάμεις. 

Πάντως ώς τον Ίό)β μετά τήν άφαίοεσιν παντός τοϋ αισθητού πλού¬ 

τον αντοϋ έξηυτέλισαν, έξαιτονμεναι τούτον άπ έμοϋ εις δοκίμιον 

480 τών διά σαρκός οδυνών και τούς φίλων; αντοϋ εις τούτου όνειδισμόν 
έπεγείρονσι. Ταϋτα τοίνυν αυτή είδυΐα, όταν πάσας μον τάς έντολάς 
τηρήσης καϊ όδύνη σοι έπέλθη σαοκός κατά συγχώρησιν έμήν, γίνω- 

σκε τό τοιοϋτον έπισνμβαίνειν σοι, ϊνα σου ή πρός έμέ αγάπη πασι 

κατάδηλος γένηται, μή ένδιδούσης τοϊς πειρασμοϊς καϊ ονχϊ διά τό 
485 μή είναι πρόνοιαν έπι πάντα διήκουσαν. Ή δέ Νύμφη τοϋ Χρίστον 

Εκκλησία ήδη μέν τ ήν έαυτής παρ' αντοϋ λ.αβοϋσα άσφάλ.ειαν ποθούσα 

466 άλλυπάλληλοι Ψ || 468 έκριζώσαι τέλεον Ψ || 470 απραξίας Τ || 

471-472 συμπέρονται Ψ. τήν οιη. Τ τον Τ || 473 δωη Ψ || 475 έάν οιη. Ψ || 

479 εΰτελίσουσιν Τ || 478 ω τον Ψ || 481 έπεγείρουσαι Ψ || 482 τηρής Τ || 

486 Τών γ' Πατέρων (ροδί διήκουσαν) 333. "Τ’ 

η, 7 Ύδωρ πολύ ον δννήσεται σβέσαι τήν αγάπην καϊ ποταμοί ον 
σνγκλνσονσιν αντήν ηή 7 Έάν δω άνηρ παντα τον βιον αντοϋ εν τή αγαπη, 

έξονδενώσει έξουδενώσονσιν αυτόν 
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ό'ε καί τήν δια βαπτίσματος κατά γνυ,σιν και αρετήν τελεία,σιν ττΚ 
των κατηχούμενο,ν αυτής Ιουδαίων τε καί Ελλήνων όμηγύρεως. Πεοί 
ταυ της φησί προς αυτήν ^ 

490 Αδελφή ημών μικρά και μαστούς ούκ έχει (^.σμα η', 8). 

, , Εί™υν V δί“ τΨ δμοφνΐαν αδελφή ημών χρηματίζουσα πληθύς 
ατελής ετι δι απιστίαν εστί. Και δια τούτο λόγους και τρόπους αρε¬ 

τών προσφερομένους σοϊ τω Ννμφίψ, οΐα μαζούς, Ιν3 έν τοντοις όπο- 
λ,ανσης τής σωτήριας αυτής, ου κέκτηται. Καί 

495 τι ποιήσομεν τή αδελφή ημών εν ήμερα ή αν λαληθή εν αύτϋ- 
(£σμα η', 8). * ·’’ 

Δηλαδή τι διαπραξόμεθα επί τή είρημένη αδελφή ημών, εν ώ 
καιρώ τδ σδν κατα πίατιν παραδεξεται κήρυγμα; 

„ , Ε} τεΙΧ°ϊ οικοδομήσομε ν επ’ αυτήν επάλξεις άργυρός. 
500 Και, ει θνρα εστί, διαγράψωμεν επ' αυτήν σανίδα κεδρίνην (^σμα 

η , 9). 

Ητοι εαν μεν τή πραξει των νομικών εντολών ώκοδόμηται δί¬ 

κην τείχους, ίπιθήσωμεν επ’ αύτήν ώσπερ ϊπάλξεις άργυρός τους 
τηλαυγείς κατά γνώσιν λόγους των έν τώ νομικό, Γράμματι σνμβό- 

505 λων. Εαν’ δέ τή κατ’ α’ίσθησιν φυσική θεωρία διαμορφώσομεν αυ¬ 

τήν οίονεί σανίδα κεδρίνην την τάς μεριζούσας τον νοΰν σνσφίγγον- 

σαν αισθήσεις καί έξ έργων την βεβαίωσιν έχονσαν πίατιν άποβαλ- 

λομένην τή μαχαίρα τον Πνεύματος πόσάν τε δόξαν ψευδή καί ά- 

ρετής έλλειψιν και ύπερβολήν. Κάντεϋθεν την έν σοϊ τελειότητα αύ- 

51° τάς μέν τή είρημένη πληθύι δωρήση, έγώ δ’ υπουργήσω. Επειδή 
ηκονσε τών τής Διδασκάλου καί Νύμφης βημάτων ή έξ Ιουδαίων 

,00 . ,4^ ψ I! 489 ΠΎ I! 490 Ή («ΠΙ* Άδ.) Μ. ψ μασβ„0ς Π II 
492 δ« Ψ την («η* άπ.) Μ. ψ || 493 μοί Π εεά σοϊ ΙΙΙΤ [| 493 άπολαύση ψ 

495 πο^σωμεν Ψ ληθή Π βοά λαληθη Π·ψ || 497 έν οτη. Ψ || 500 «ύτη ψ II 
500 διαγράψομεν ψ όπ’ψ || 503 ίπιθήαομεν ψ || 505 ήνο«τ« οΐα είσαγωγί,ς 
γνωσεως θυρα .(ροδί θεωρία) 3(1(1. ψ διαμορφώμεν ψ* έν αύτη Τ' [| 506 αίσθ 
συσφιγ.^ ψ τήν βεβαίαν συνέχουσαν πίστιν Π1 || 510 Τών γ' Πατέρων (ροδί 
υπουργήσω) 366. Τ' έπεί δέ Π1ΧΤ και οιη. Ψ 

_ ,/ Άδελφ? δβών ^'α καϊ μαστούς ούκ έχει η', 8 τί ποιήσωαεν. 
τη αδελφή ημών εν ήμερα ή εάν καΛηθή έν αυτή; η', 9 ΕΙ τείχος έστιν 

οικοδομησωμεν επ'αυτήν έπάλξεις άργνράς. Και εϊ θνρα έστί, διαγράψωμεν ώ 
αυτήν σανίδα κεδρίνην 

Είναι έργον του Γρηγορίου Νύσσης; 497 

προς πίατιν προκαλουμένη δμήγυρις ότι τε μαστούς ούκ έχει και τό 
Ει τείχος έστι περί αυτής ειρημένον προς άμφότερα ταϋτα την από- 

κοισιν ποιούμενη φησϊν όοσανεί δεικτικά3ς· 

Έγώ τείχος καί μαστοί σου ώς πύργοι (^σμα η', 10). 

Πάντως ή έξ Ισραήλ τείχος μέν είμι ώς όρκο δομημένη τή δι¬ 

δασκαλία τών νομικών εντολών τοϋ «ού μοιχεύσης» καί τών έξης. 

Πνργοις & έοίκασι τά δίκην μαζών νηπιώδη τροφήν καί εισαγωγικήν 
μοι κομίζοντα σύμβολα τοϋ νομικού Γράμματος, ώς άπόρθητόν με 

φυ/Λσσοντα τοίς έθνικοϊς εθεσι. Καί γάρ 
Έγώ ήμην έν δφθαλμοΐς αύτον ώς εύρίσκουσα ειρήνην (^.σμα 

η', 10). 
Ηγουν αυτή ποτέ ύπήρχον έπισκοπής θείας άξιουμένη. Καί καν 

μή τότε έγνώκειν τον καταλλάξαντα ημάς τω ιδία) Πατρί την αλη¬ 

θινήν ειρήνην, άλλ3 ώς ταύτην κατά τους τύπους έν τοίς προφήταις 
έγνωκυϊα έτύγχανον. Προς ταύτην διδασκαλικώς ή Νύμφη φησί Τί 

μοι προβάλλη τά παλαιό; 
Άμπελών έγενήθη τώ Σαλομών έν Βεβαελαμων 0^-σμα η , 11). 

Δηλαδή πνευματική φυτεία τής τών πιστών Εκκλησίας γέγονε 

τώ είρηνικώ βασιλεΐ έν πλήθει έθνών, δπερ το Βεβαελ^αμων παριστά. 

Έδωκε τον αμπελώνα τοίς τηρονσιν (ΐ^.σμα η', 11). 

Εϊτουν παρέσχε τήν Εκκλησίαν Άποστολωις χολ Διδάσκαλοις 
τοϊς έγρηγορότως φυλάσσουσιν αύτήν, ϊνα μή αί κατ αυτής έπε- 

γειρόμεναι πολυεώεΐς αιρέσεις ταύτην καταλυμήνωνται τώ τήν ενό¬ 

τητα αυτής εις άλλοκότους δόξας καταμερισασθαι. 

Άνήρ οΐσει έν καρπώ αντον χιλίους άργυρίονς (^σμα η', 11). 

Δηλονότι δς τών τελουμένων κατήργησε τά τοϋ νηπίου έν τώ 

512 εις πίστιν Ψ προσκαλουμένη Ψ μασθούς Π || 515 μασθοι Π μου 

Ψ πύργου Π πύργος Π1 || 517 τών ού Τ’ τα έξ. Ψ || 518 δέ Τ’ || 520 

παραφυλάττοντα Ψ έθνεσι οο6. || 523 αύτη Τ κ αν Τ || 525 όμως τ. Τ || 526 

δέ (ροδί. ταύτ.) 366. Ψ || 528 Σολομών Τ Βεελαμών Π1^ ]| 530 Βεελαμών 

Τ’ 1| 533 έγρηγόρως Ψ φυλάττουσιν Τ’ || 535 άλλας δ. Τ* καταμερίσασαι Π^’ 

|| 537 κατηρ Τ’ 

η', 10 Έγώ τείχος καί μαστοί μου ώς πύργοι η', 10 Έγώ ήμην έν 
δφθαλμοΐς αυτών ώς εύρίσκουσα ειρήνην η', 11 Άμπελών έγενήθη τω Σαλο)- 

μών έν Βεελαμών η', 11 Έδωκε τον αμπελώνα αντοϋ τοίς τηροϋσιν η', 11 

Άνήρ οϊσει έν καρπώ αύτοϋ χιλίους αργυρίου 



498 Παναγιωτου Γ. Νικολοπούλου 

:ιαοαη^οομενφ ιουτοις παρά των τελεστών πνευματικώ τής Εκκλη¬ 

σίας καοπψ τή καθάοσει, φημί, και τη φωτίσει και τή τελειώσει κο- 

·ν,° !,,σ*:Ταί ί,,(^ο χιΛίανς αργύρους την δια καθαρότητας και φωτισμόν 
τελειότητα. Ακούσας δε ό Νυμφίος τής Νύμφης π,:ρ) αύτοϋ πο6ς , 

μαλητενομενας αυτή λεγονσης ότι έδιηκα τον αμπελώνα τοΙς\ηροϋ- 

(Τίν, (να μή δόξωσιν οίάκούοντες άφεστηκέναι τούτον τής τον αμπε¬ 
λώνας επιμέλειας 1 φησι πρός αυτήν 

■λ'ίο Άμπελ.ών μου ενώπιον μου (Άσμα η', 12). 

Ί/γουν καν τινας φύλακας τής Εκκλησίας κατέστησα άλλα Δε- 

σπυτης ταντης έγώ και Νυμφίος. Και ή τούτων σπονδή εν τή έμή 

επισκοπή ισχύει. Ει μή γάρ εγώ φυλάξω εις μάτην ήγρύπνησεν ό 
φνλασσων. Ή δε Νύμφη άνταποκοινομένη πρ'0ς τον Νυμφίον φεησίν 

οοΟ Οι χίλιοι σοί, Σαλομών, και οι διακόσιοι τοίς τηοοϋσι τον 
καρπόν αυτού (Άσμα η, 12). 

Ήτοι ή μεν, τελείά της σου τον τελειωτοϋ όώρόν έστι, ειρηνικό 
τεκαί είρηνοποιέ. Ή δ'είς έαυτήν τής φύσεως ημών άποκατάστασις 
δια τής των σών έντολών εργασίας, ήπερ εστιν ημών τής Εκκλησίας 

555 καρπός τής ^ προαιρέσεως υπάρχει τών κατ' ενέργειαν φνλασσόντων 
αυτας. Και γάρ ό μεν χίλια άριθμός την έν Χριστώ εμφαίνει τελειότητα 

απροσδεήςτελειότητας ύπάρξων μονός. Ώς μή μόνον τον δυνάμει 
αλλα και τον ένεργεία ταντης λόγον έν έαντώ φέρων/Ότι έκ μονάδας 
αρχεται και διά μονάδος δηλούται και μονάδος έστι ποιητικός. Ή 

560 γαρ χιλιάς και μνριάς τώ τής μονάδος στοιχείω γνωρίζονται. Ό δέ 
διακόσια πάλιν αριθμός την τής φύσεώς ημών εις έαντήν διά τής 

των εντολών εργασίας δηλοΐ άποκατάστασιν ώς δεκαπλασιάζων κατά 
την δεκάδα τών έντολών τον έκ τον τετράκις πέντε σνντιθέμενον 
καντενθεν δηλοϋντα τήν έξ όλης και είδους φύσιν ήμών εικοστόν 

565 αριθμόν. Προς δε τοΐς είρημένοις ή Νύμφη και τάδε πρός τον Νυμφίον 

όι ακραν τήν μετριοφροσύνην και έπιτεταμένον πόθον τών μελλόντων 
αγαθών διέξεισιν. 

Ψ II ΙπηΡ°φεΡΛΠΤ Π1 II 539 καί τή φωτίσει οπκ 
ϊ !' 53^54° κο^^τΓ1 540 ψ II 542 εδωκε Ψ [| 545 Άμπελός 
Γ'Γ μου),3(1Η· ψ II 549 φυλάσσω Τ || 550 Σολομών Ψ |( 552 σου Τ 

II 555-565 προαιρεσεως ... τάδε οιπ. Τ |[ 565 τόν οιη. Ψ || 566-567 δι’άκραν 
... διεξεισιν οιη. ψ || 568 Καί (ροδί διέξεισιν) η66. Τ 

, 'θγ 12 Άμπελόν μου έμός ένώπιόν μου η', 12 Οι χίλιοι, Σαλωμών, και 
οι όιακοσιοι τοΐς τηρονσι τον καρπόν αυτόν 

Είναι έργον τοΰ Γρηγορίου Νύσσης; 499 

Ό καβήμένος έν κήποις έτεροι προσέχοντες τήν φωνήν σου άκον- 

τισόν με (Άσμα η', 13). 
Εϊτουν ώ Νυμφίε μου, συ δ επαναπαυόμενος τή τε νοητή κτίσει 

και τή αισθητή ώς τοΐς σοΐς θε/τήμασι δίκην κήποον πεφυτευμέναις 
άλ/ιοι παρ' ημάς είσιν οι άμεταστρεπτι πρός σε άτενίζοντες διά τό μή 
μερίζεσθαι δεσμώ σώματος αί αυλοί πάντοος και άγγελικα'ι τάξεις. 

Εγόο δέ ώς υποκειμένη τώ τοιούτω δεσμώ δέδοικα τήν τροπήν και 
διά τούτο τήν δευτέραν σου κάθοδον έπισπεύδονσα ικετεύω σε 
ακουστήν ποίησον τήν εύκταίαν εκείνην φωνήν σου τό «Δεύτε οι ευ¬ 

λογημένοι τον Πατρός μου κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην νμϊν 
βασιλείαν». Και αυτοί 

Φύγε, άδελφιδέ μου, και δμοιώθητι τω δόρκωνι ή νεβρω έλά- 

φων έπϊ όρη αρωμάτων (Άσμα η', 14). 

Προσκαλούμενος γάρ τούς δικαίους εις τήν από καταβολές 
κόσμου ήτοιμασμένην αντοΐς βασιλείαν σου άφίστασαι πάντως τής' 

διά τών αισθητών προνοίας ήμέον έφελικόμένος τους άξιους έπϊ τά 
ύψη τών πνευματικών εύωδιαζουσών αυτούς κατά θέωσιν χαρίτων. 
-——- 

568 έταΐροι Ψ της φωνής Ψ || 569-587 Ροδί άκούτισόν με ώνοΓδΟ ρπιβΕβΙ 

Ψ Φύγε, άδελφιδέ μου, και όμοιώθητι τη δορκάδι ή τω νεβρω τών έλάφιυν έπϊ 

όρη άρο^μάτων. Τώ νυμφίω καί ταύτα προδιαλέγεται καί λέγει αύτόν έν κήποις 

καθήσθαι. Κήποι δέ είσιν οί θειοι ναοί, οί τών μαρτύροον σηκοί, τών τον μονήρη 

βίον έπανηρημένων τά συστήματα. Έν τούτοις λέγει πρός χιλίους άποτελοΰσιν 

καί παρακαλεϊ αύτόν μή μόνον ταΐς άγγελικαΐς δυνάμεσι προσδιαλέγεσθαι, άλλα 

καί αυτήν τής ήδίστης αυτού φωνής άξιώσαι καί μή περιιδεΐν ποθούσαν καί 

διψώσαν έντρυφήσαι αύτού τοΐς λόγοις. Παρακελεύεται δέ αύτώ φυγεΐν. Φυγεΐν 

δέ τίνας ή τάς πονηράς τών αιρετικών συμμορίας καί τάς ήκονημένας κατά 

τής εύσεβείας γλώσσας; Έκείνας αύτόν παρακαλεϊ φυγόντα καί βδελυξάμενον 

όμοιωθήναι δορκάδι ή νεβρω έλάφίον καί διαβήναι έπϊ τά ορη τών άρωμάτων 

καί διαφθεΐραι μέν έλάφω παραπλησίως τά πνευματικά τής πονηριάς θηρία- 

προϊδεΐν δέ τών αδικίαν εις τό ύψος λαλούντων τήν άσέβειαν, έλθεΐν δέ έπϊ τά 

όρη τών άρωμάτων τους υψηλούς μέν τήν διάνοιαν και δίκην ορών υπερέχοντας 

τά κοίλα, φύοντας δέ καρπούς άρωμάτιυν εύοσμίαν άφιέντας. Ώς δυναμένους 

λέγειν κατά τον μακάριον Παύλον Χριστού εύωδία έσμ,έν. Γένοιτο δέ και ημάς 

και άρωμάτων όρη γενέσθαι ίνα τού νυμφίου δεξόίμεθα τά πηδήμ,ατα και τον 

μακαρισμόν εκείνον δρεψώμεθα. Μακάριος άνήρ ού έστιν άντίληψις αύτώ παρά 

σου αί άναβάσεις σου έν τή καρδία αύτού. || 755 νβΐ έπιπτεύουσα Π1 

η', 13 Ό καθήμένος έν κήποις εταίροι προσέχοντες τή φωνή σου άκού¬ 

τισόν με η', 14 Φύγε, άδελφιδέ μου, και δμοιώθητι τή δορκάδι ή τω νεβρω 
τών έλάφοιν έπϊ όρη τών άρωμάτων 



500 Παναγιωτου Γ. Νικολοττούλου 

585 Έν αίς ως τις δόρκων η έλάφον νεβρός αναιρετικός των ιοβόλων θη~ 

9ίων μαινόμενα καθ' ημών τής πονηριάς πνεύματα νεκροϊς κατα- 
πανων τον προς ή μας αυτών πόλεμον. 

Είναι εργον του Γρηγορίου Νύσσης; 501 

•V X· '■<■”·’ Τ^ίΤΙώ^* »<'«$«<·*«*ϊ" ' 
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ΕΒΕ 2410, φύλ. 285, ΙΓ αί. 



500 Παναγιώταυ Γ. Νικολοπούλου 

585 Έν αϊς ως τις δ όρκων η έλάφου νεβρός αναιρετικός των ιοβόλων 0 η 
ρίοον τα μαινόμενα καθ' ημών τής πονηριάς πνεύματα νεκροΐς κατα 
πανοον τον προς ημάς αυτιών πόλεμον. 

Είναι εργον του Γρηγορίου Νύσσης; 
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ν»ιίοβηιΐδ Ο. 728, φύλ. 204, ΓΕ' αί. 

ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΠΟΙΗΜΑ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟΥ (1822-1903) 

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1889 

Κατά το έτος 1889 6 έπτανήσιος ποιητής Αντώνιος Μανοΰσος1 

έξ αφορμής τής άφίξεως εις τάς Αθήνας του τότε πρίγκιπος τής 
Νεαπόλεως και κατόπιν (1900 κέξ.) Βασιλέως τής Ιταλίας Βίκτωρος 
Εμμανουήλ Γ'2, συνέθεσεν εις γλώσσαν ιταλικήν μετά παραπλεύρου 
εμμέτρου ελληνικής μεταφράσεως τό παρακάτω υπό τον τίτλον «Ή 
Ελλάς προς τον άνακτα. 8βιηρΓ6 Ηνοιιΐΐ δίΐνοΐο» ποίημα3, προκειμένου 
αυτό νά άπαγγελθή εις την Ιταλικήν Σχολήν Αθηνών κατά τήν εκεί 

έπίσκεψίν του.4 

Επειδή όμως 6 πρίγκιψ ήλθεν εις τάς Αθήνας άνεπισήμως, τό 
ποίημα του Αντωνίου Μανούσου δεν άπηγγέλθη* τούτο παρέμεινεν επί 
πολυν χρόνον ανέκδοτον (έως τό 19075) και άγνωστον εις τους με- 

λετητάς του βίου καί του έργου του έπτανησίου ποιητοΰ. 

Τό ιταλικόν κείμενον του ποιήματος άποτελεΐται από τέσσαρας 
έξαστίχους στροφάς καί από ισαρίθμους, ομοίως έξαστίχους στροφάς, 

ή έλληνική μετάφρασις αύτοΰ. Αναμφισβητήτως ή λέξις «άνακτα» 

1. Περί Αντωνίου Μανούσου, βλ. κυρίως: Φ. Κ. Μπουμπουλίδου, 

Νεοελληνικά Μελετήματα. Α'Έπτανήσιοι Σολωμικοί Αογοτέχναι καί δημοτι¬ 

κά τραγούδια. Άθήναι 1978, σσ. 32-36. - Γίιΐΐβ ΜαΠίηί, 11η ηΐ3ηο80ΐ111ο ίηεάίΐο 

<1ί Αηΐ,οηϊοδ Μαηκδοβ, ΜΐδοοΙΒηο» 2 (1979), σσ. 37-92. - Άπ. Γ. Παπαϊωάν- 

νου, Ειδήσεις για τή ζωή καί τή δράση του Αντωνίου Μανούσου (1822- 

1903), Θησαυρίσματα 18 (1981), σσ. 276-289. - Φαίδωνος καί Γλυκερίας 

Μπουμπουλίδου, Ή ΝεωτέραΈλληνική Λογοτεχνία. Γραμματολογικό διά¬ 

γραμμα, Έπετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών Γ' (1983-1984), σ. 154. 

2/0 Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ' (1869-1947) έστέφθη Βασιλεύς τής Ιταλίας 

τήν ΓΙην Αύγούστου 1900. 

3. Βλ. έφημ. Πατρϊς (του Βουκουρεστίου), περ. Β', έτος 17ον, άριθμ. 

4761. Αθήναι Δευτέρα 26 Μαρτίου (8 Απριλίου) 1907, σ. 2. 

4. 'Ό.π., σ. 1: [Άνωνύμως], Επίκαιρα. Τό ποίημα. 

5. "0.π., σ. 1. 
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του τίτλου «Ή Ελλάς προς τον άνακτα...», καθώς και ή λέξις «Κβ» 

{«Βασιλεύς») του πέμπτου στίχου της πρώτης έξαστίχου στροφής. 

ε/ι.ε ύ Βε άΊίαΙια (5. Σήμερον δτε δ Βο.σιλενς) 

άντικατεστάθησαν κατά την δημοσίευσήν του χειρογράφου, τδ έτος 
1907, άπδ τάς αντιστοίχους τάς οποίας θά έφερε τούτο, δηλαδή την 
λέξιν «πρίγκιπα» εις τήν θέσιν τής λέξεως «άνακτα» 

Ή Ελλάς προς τον πρίγκιπα... 

και τήν λέξιν «ρήηείρβ» {«πρίγκιψ») εις τον πέμπτον στίχον τής 
πρώτης στροφής άντί τής λέξεως «Κβ» {«Βασιλεύς»), 

5. 0§§Ί οθβ ίΐ ρπηάρβ (5. Σήμερον δτε ό πρίγκιψ), 

δεδομένου δτι, όταν ό Αντώνιος Μανοΰσος έγραψε τδ ποίημα διά τδν 
Βίκτωρα Εμμανουήλ Γ, τδ έτος 1889, ό τελευταίος ήτο ετι πρίγκιψ 
καί δχι Βασιλεύς. 

Το ποιημ,α, το ιταλικόν κείμενον (και ή έμμετρος μετάφρασις 
αύτοΰ εις τήν έλληνικήν γλώσσαν) δεν έδημοσιεύθη τδ έτος 1889, 

έτος κατά το όποιον έγραφη τούτο, άλλά δέκα οκτώ έτη μετά εις 

την εφημερίδα Πατρις των Αθηνών (τέως του Βουκουρεστίου) καί εις 
τδ φύλλον τής 26^ Μαρτίου/8 Απριλίου 19071. Τδ ίταλοελληνικδν 
χειρόγραφον κείμενον είχεν ύπδ τήν κατοχήν του ό καλλιτέχνης Θω¬ 

μάς Θωμόπουλος, ό όποιος τδ παρέδωσεν εις τήν Διεύθυνσιν τής έφη- 

μεριδος Πατρις πρδς δημοσίευσιν2 εξ άφορμής τής έκ νέου άφίξεως 

τοΰ ^Βίκτωρος Εμμανουήλ Γ' εις τάς Αθήνας, έπισήμως αυτήν τήν 
φοράν καί ώς Βασιλεύς πλέον τής Ιταλίας. 

Τοιουτοτρόπως τδ στιχούργημα προσηρμόσθη πλήρως εις τήν 
επικαιροτητα κατα την πρωτην δημοσίευσιν του καί οί στίχοι του, οί 
στίχοι του Αντωνίου Μανούσου έχαιρέτισαν τδν Βίκτωρα Εμμανουήλ 
Γ' διά τών στηλών τής Πατρίδος. 

^υμφωνως προς το περιεχομενον των, η γή του Κέκροπος, ή γή 
του πρώτου αυτόχθονος Βασιλέως τής Αττικής, καθώς καί ή καρδιά 
τής θεάς Αθηνάς, αισθάνονται μεγαλην χαράν καί άνακούφισιν διά τήν 
έπίσκεψιν εις τάς Αθήνας του Βίκτωρος Εμμανουήλ Γ, ότε άνοιξε 
ό βωμός τής έλληνικής ανδρείας. Τδ Καπιτώλιον καί ό Παρθενών 
χαίρονται. 

Ο Βίκτωρ Εμμανουήλ Γ', ό υιός ένδς Βασιλέως (του Ούμβέρτου 

Ι.Ό.π., σ. 2. 

2.Ό.π., σ. 2. 

505 Άγνωστον ποίημα τοΰ Αντωνίου Μανούσου 

Α') διακρινομ,ένου διά τήν ψυχικήν του εύγένειαν καί ανωτερότητα, 

είναι ό επί τής γής πονόψυχος Θεός, ό όποιος έσωθεν, άπδ τά στήθη 
του, σκορπίζει ήθικάς αξίας πανταχοΰ. Είναι εκείνος οστις κοσμείται 
με τδ όνομα, οπερ φέρει, τδ όνομα τοΰ μεγάλου του προπάτορος Βί¬ 

κτωρος Εμμανουήλ Β'. 

Ό Κερκυραΐος ποιητής οραματίζεται έν συνεχεία τον ύπέροχον 
Πλάτωνα νά άπλώνη τήν χεΐρα του διά νά χαιρετίση.τδν υψηλόν έπι- 

σκέπτην, οραματίζεται ωσαύτως τδν Λειυνίδα, τδν λέοντα τών Θερ¬ 

μοπυλών, νά τρέχη πρδς αυτόν, τδν Βασιλέα τής δόξης, διά νά άσπα- 

σθή τδ μέτωπόν του. 

Καί επειδή έπί τοΰ Όλυμπίου μετώπου τοΰ Βίκτωρος Έμμ,α- 

νουήλ Γ', τοΰ έξόχως ωραίου, ό Λεωνίδας βλέπει νά λάμπη ό Άστήρ 
τής Ιταλίας, τής αδελφής τής Ελλάδος, σπεύδει νά τδ άσπασθή έκ 
νέου, πλήρης μυστικής χαράς. Ή Ελλάς άσπάζεται τήν άδελφήν της 
Ιταλίαν εις τάς Αθήνας καί παρουσιάζονται ήνωμέναι, όπως ήσαν πριν 
άπδ πολλούς αιώνας, ότε οί Καίσαρες υπήρξαν έξ ίσου 'Ρωμαΐοι καί 

Αθηναίοι. 

Ίδου τδ ποίημα τοΰ Αντωνίου Μανούσου (μ.ετά τής παραπλεύ¬ 

ρου εμμέτρου εις έλληνικήν γλώσσαν μεταφράσεο^ς αύτοΰ), άναδη- 

μοσιευόμενον άπδ τήν προότην καί μοναδικήν, νομίζω, αύτοΰ δημο- 

σίευσιν τοΰ έτους 1907 στήν έφημερίδα Πατρίς1: 

Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ. 5ΕΜΡΚΕ Αν ΑΝΤΙ 8ΑΎΟΙΑ2 

ΕεειιΙία ίΐ ειιοί άί € Τενόρε Άγαλια ή γή τον Κέκροπος 
6 άί Μίηβτνα ίΐ εοΓβ! και τής Μηνάς ή καρδία! 

$ί εεΚίιιεε ίΐ Ναπάααήο Ήνεφχθη το θυσιαστήριον 
άεΙΓΕΙΙεπο ναΐοεε! τής έλληνικής ανδρείας! 

Οξξί εΚε ίί Κε άΤίαΙία Σήμερον δτε ό Βασιλεύς 

νίίίοΗο ριιί αιτίνό. Βίκτωρ εφθασεν εδώ. 

Ι.Ό.π., σ. 1. 

2. δειτφΓβ »ν&ηΐί δδνοΐίΐ = Πάντοτε εμπρός Σαβοΐα. «Υπάρχει εις την 
οικογένειαν τής Σαβοΐας [Ε353 όί δβνοϊίΐ] μία παράδοσις, ή οποίο, λέγει δτι, 
ή ιστορία τοΰ οίκον τούτον ομοιάζει με τήν οροσειρά τών Άπεννίνων. Βράχοι 
νπερύψηλοι διαδέχονται τάς κοιλάδας και κατόπιν οροπέδια ανοικτού δρίζοντος 
και χαράδραι καί εϊτα εύφοροι κοιλάδες καί εϊτα βράχοι υψηλοί καί απότομοι. 

Καί αν δ Βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ Β' διεδέγβη βράχος ύπερύψηλος τήν σκο- 
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Ρψοά ηη Κε Μαζηαηίηο Υιός ενός μεγάθυμου Βασ,λέως 

7 μ, ΡΙΒί°" 'Λ 1ε’Τα ΤΟϋ ίπ1 ™ υνσπλάχνον Θεοϋ 
Α άα1$ηο *™° αηφοΗε 6 όποιος μέσ’ από τους κόλπους αύτοϋ 
α/{ς ηηα άι εεη·α: ύψηλίις άρετάς & ς 

,’ οΗβ Μ βΓαηά’ ΑνοΙο Βαατλεύς πού στολίσθηκε 
οο. ηο,ηε .% α οιπο. με τδ ζνομα τοϋ μεγδχου προπάτορος. 

Α Τό Ια ηαηο Μηάε,ε Προς Σε την χείρα έκτεΐνοντα 
^ούώοιη ΡΙαίοηε βλέπω τον θειον Πλάτωνα ’ 

ε. ?"β/ ΐΚ,Ω& Τ^ορίΗ καϊ έκεΐνον όστ,ς εις τάς Θεημοπύλαο 

% ΐΓα/Τίΐ° '» 1™> μετεβλήθη εις λέοντα, ^ ^ 

-ί£Λί£Τ 

ιι^:’ζΐ: *— 
μ ηάεΐ αεί,ο φΙοηΔβνβ είχε λάμποντα τον Αστέρα 
άεΐ ΙίαΙα εοηε/ία τής άδελφής Ιταλ(ας 

β ριβη άι &οια ,ηιείιοα καϊ γεμάτος από μυαηκύ, χαρά 

ίανοΙΙο ,ώααατ φέλψε καϊ πάλαν νά τό άαπαοθή 

ΫΛηΐ,οηιο Μαηιι$$ο + <· ΆΛ 
Τ Αντώνιος Μανοϋσος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΡ. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

τεινψ χαράδραν τοϋ πατρός τον [Καρόλου-! Άλβέοτον ό Βσσ,Κϋ- ΠΑ. β' 
[Α] σημαίνει όροπέδιον εις την ίστοοίαν τον οίκον τϋο ΤηΡη^ ? ?ν^τ°ί 

Βαοαεύς κο^α ε^ον. \άτι ί βΑΖΓΖ 

ο,ΖΖΤλοΖ^ χα1 **- 

ομενη, πολεμιστας μόνον και ηρωας απέδιδε...η (βλ Τ Εντυπώσει Π ' 

ΤΜΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

α') ...πϋρ βρόμεον 

Ώς ήδη έσημειώθη προσφάτως1, ό ειρμός τής '([ ωδής τοϋ εις ήχον 
πλ. δ' ασματικοϋ κανόνος εις την 'Ύψωσιν τοϋ Τιμίου Σταυροΰ (Μη¬ 

ναίο ν Σεπτεμβρίου ιδ7 καί Παρακλητική, ’Όρθρος Παρασκευής πλ. δ7 

ήχου, σταυρώσιμος κανών Ιωσήφ), ποιηθέντος ύπδ τοϋ αγίου Κοσμά 
τοϋ Μελωδοϋ (ΡηιΒΖ 4089)2, προς χαρακτηρισμόν, κατα τό στερεότυ- 

πον θέμα αύτοϋ, τής άνυποίστου φλογός τής καμίνου του Ναβουχοδο- 

νόσορος3 περιέχει φράσιν έμπνεομένην έκ του αγίου Γρηγορίου τοϋ Θεο¬ 

λόγου4, τής όποιας παραδίδονται δύο διαφορετικαί γραφαι έμφανιζόμε- 

ναι εις τάς περιεχούσας τον ειρμόν τοϋτον υμνογραφικάς έκδόσεις. Πρό¬ 

κειται περί τής έκφορας έν στίχω 5 πϋρ βρόμεον άπαντοόσης καί ώς 
πϋρ βρόμιον5' καί τίθεται τό θέμα, ποία γραφή έξήλθε τής γραφίδος 
τοϋ ποιητοϋ. 

1. Στ. Ίω. Κουρούση, Ή έκκλησιαστική ρητορική: Πηγή έμπνεύσεως τής 

βυζαντινής ύμνογραφίας, έν Μ. 0ΓϋηΙ>3Γΐ (Ηγ5£.); ΤΗββίχοη. ΚΗοΙοπεοΗο Κυΐΐιη· ίη 
5ρ3ΐ3ηΙϊ1ιβ από ΜίΙΙεΙηΕβΓ, Ββι-ϋη-Νων Υογ1< [6ε ΟΓαγΙεΓ] 2007 (Τιμητ. Τόμος κα- 

θηγ. Γ. Φατούρου), σσ. 169-188, έν σ. 175. 

2. Αί έκδόσεις, αί έρμηνεΐαι του κανόνος και παρατηρήσεις επί τής συνθέσεως 

αύτοϋ παρά Θεοχ. Ε. Δετοράκη, Κοσμάς ο Μελωδός. Βίος καί έργο, Θεσσαλονίκη 
1979 (Άνάλεκτα Βλατάδων 28), σσ. 178-181. Περί τοϋ κανόνος ώς γνησίου έργου 

τοϋ Κοσμά καί ό Α. Κ.3ζ1ι<ΐ3η, Α ΗϊδίοΓγ οΓ Βγζ3η1ίηθ ΕΐΙεΓ3ΐιΐΓ6 (650-850) [ίη 
οο1ΐ35οΓ3ΐίοη ννϊΐΗ Τ. Ρ. δΐιειτγ - ΟΙιηδΙίηβ Αη^βΙϊΒϊ], ΑΗιεηδ 1999, σσ. 112-114. 

3. Περί των Τριών Παίδων έν τή καμίνω τοϋ Ναβουχοδονόσορος καί τής προσ¬ 

ευχής αυτών (Δαν. γ' 1-56), οπερ είναι τό θέμ-α τής ζ' ωδής τής Στιχολογίας τής Ανα¬ 

τολικής Εκκλησίας καί τών έξ αυτής άντλούντων ειρμών τής ζ' ωδής τών ασματικών 

κανόνων, βλ. ΚΑΘ XIX, 1999. στ. 346-388" έν στ. 368-371 περί τής λειτουργικής 

καί ύμνολογικής χρήσεως τοϋ θέματος έν τώ χριστιανικοί κόσμω. 

4. Βλ. τον αυτόν Δετοράκην, ΠροσΘήκαι είς τό πατερικόν λεξικόν τοϋ Γ_,3ΐϊφ€ 

έκ τών έργων Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, σ. 142. Πβ. καί π. 

Συμεών Κουτσά, Οι καταβασίες τών δεσποτικών καί θεομητορικών εορτών. Κείμε¬ 

νο, μετάφραση, σχόλια, Κατερίνη [Τέρτιος] 1994, σ. 283. 

5. Άμφότεραι αί γραφαι καί έν τώ Λεξικώ τής μέσης βυζαντινής περιόδου Ε. 

Τγ3 ρ ρ κ.ά., Εεχϋςοη ζυε Β>,Ζ3η{:ϊηΪ5θ1ΐ6η 0γ3ζϊ131. 2. Ρηεζ., λνίεη 1996, σ. 299. 
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Ό ειρμός λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής κριτικωτέρας έκδόσεως τής 
Ανθολογίας Οϊιπδΐ - Ρ5ΐΓ3.πϊ1τ5ΐδ έχει ώς εξής: 

"Έκνοον πρόσταγμα τυράννου δυσσεβονς 
λαούς (λαόν ΑπίΗ.) έκλόνησε 

πνέον απειλής | και δυσφημίας ΰεοστυγοϋς' 

δμως τρεις παϊδας \ ονκ έδειμάτωσε 
5 ΰυμδς έληριώδης, | ού πυρ βρόμεον' 

άλΧ άντηχοϋντι | δροσοδόλω πνεύματι 
πυρϊ συνόντες εψαλλον' 
ό νπερνμνητος | των πατέρων και ημών 

Θεός ευλογητός εΐ1. 

Καί βεβαίως ή ολη ύφη του συνθέματος είναι μαρτύριον τής γνω¬ 

στής εύρείας οίκειώσεους του Κοσμά εις τήν καθ’ ήμας καί τήν θύρα¬ 

θεν λογοτεχνίαν. Έν πρώτοις δέ ή άντλησις έκ του Γρηγορίου Θεολό¬ 

γου είναι εμφανής ευθύς εις τούς πρώτους στίχους, έν οις λαμβάνονται 
λέξεις ή φράσεις, άλλ’ ούχί αύτά τα νοήματα, έκ των στίχων 68-72 

του II, 1, ΙΘ' ποιήματος «Σχετλιαστικόν υπέρ των αύτου παθών» (ΡΟ 
37, 1277Α): αύτάρ έπει δονέοντο άγοί, δονέοντο δέ λαοί | ήγεμόνος 
τε ποθη και ϋηρεσιν ουλομένοισιν, | οί Θεόν άνδρομέοισιν ένϊ σπλάγ- 

χνοισι παγέντα \ έκνοον ητορ εχουσι νόου δίχα μορφώσαντες, \ πολ¬ 

λοί μεν τρύζεσκον... (έννοειται ό σάλος έκ τής αίρέσεως του Άπολλι- 

ναρίου2). Ώς προς τήν μεταβολήν τού δονεϊν εις κλονεΐν αιτία φαίνε¬ 

1. λν. ΟΙιτίδΙ-Μ. Ρ3Γ3ηί]ί3δ, Αη11ιο1ο§Ϊ3 Ογ£βο3 03πηϊηιιηι ΟΗπδϋαηοπιπι, 

ΕίρδΪ3β 1871 (Οίηΐδ 1983), σ. 163,101-109. Βλ. καί Σωφρον. Εύστρατιάδου, Είρμο- 

λόγιον, αιβηϊΐ6νϊέΓ0δ-δ3Γ-Μ3Γη6 1932 ('Αγιορειτική Βιβλιοθήκη 9), άρ. 322, σ. 225. 

Ό Εύστρατιάδης έν στίχω 5 άναγινώσκει βρόμιον, άλλ’ άδηλον αν όρθώς ή αν άμφό- 

τεροι οί κώδικες τούς οποίους έχρησιμοποίησε παρέχουν τήν γραφήν ταύτην (βλ. καί 

κατωτ., σ. 515, σημ. 1). Περί τής έπί τοϋ προκειμένου αξιοπιστίας των αναγνώσεων 

καί τής εκδοτικής έπιμελείας τοϋ Εύστρατιάδου βλ.τάς βιβλιοκρισίας τοϋ Είρμολογί» 

του υπό Έμμ. Παντελάκη, ΕΕΒΣ Γ, 1933, σσ. 497-503, καί ιδία Εύλ. Κουρί- 

λα Λαυριώτου, Κριτική εκκλησιαστικών λειτουργικών βιβλίων. Το Λαυριωτικόν Β 32 

Είρμολόγιον έκδοθέν ύπο τοϋ σεβ. πρ. Λεοντοπόλεως έν Παρισίοις, έν Άθήναις 1935, 

σσ. 1-32 (άνάτ. έκ τής Θεολογίας ΙΓ', 1935, σσ. 63-69, 146-169). Καί τήν άπάν- 

τησιν εις τον Παντελάκην τοϋ Εύστρατιάδου, Ημαρτημένων έλεγχος, Νέα Σιών 

ΚΘ', 1934, σσ. 578-595, 633-647, Λ', 1935, σσ. 27-43, 90-101. Περί των λοιπών 

εκδόσεων, ένθα περιλαμβάνεται ό ειρμός ’Έκνοον πρόσταγμα... βλ. ΗεηΓίοαΡοΙΙίβΓΪ, 

ΙηΐΙΪ3 Ηχιηηοπιηι Εοοίβδί* Οτζεοίε, νοί. I, ΟίΙΙα όεΐ να1ίθ3ηο 1960, σ. 394. Έν ΡΟ 

98, 5050, ή γραφή βρόμιον. 

2. Ή αντιρρητική τοϋ Γρηγορίου προς τήν διδασκαλίαν τοϋ νεωτέρου Άπολλι- 
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ται το χωρίον τού Όμήρου Φ 531-533 ([6 Πρίαμος προς τούς πυλαω- 

ρους των τειχών τής Τροίας]: πεπταμένας έν χερσϊ πύλας έχετ, εις 6 

κε λαοί I έλθιοσι προτϊ άστυ πεφυζότες' ή γάρ "Αχιλλευς \ έγγνς δδε 
κλονέων...). Καί ώς φαίνεται ή γραφή λαούς έν τω είρμώ είναι όρθο- 

τέρα, έφ’ οσον διά τοϋ λαούς έκλόνησε αποδίδει ό ποιητής καί το τής 

Ίλιάδος καί το τού Θεολόγου δονέοντο λαοί, άλλα καί το τού σχετι¬ 

κού χοιρίου του Δανιήλ (γ' 4): λαοί, φυλαί καί γλώσσαι. Το έκνοον ύπο 
τήν έννοιαν: άνευ νοϋ, καί έδώ παρανοϊκόν1. Το έν συνεχεία δέ Όεο- 

στυγονς δέν είναι ξένον προς τήν ποίησιν τοϋ Γρηγορίου, ένθα ό λόγος 
περί θεοστυγών ανθρώπων (II, 2, Γ', στίχ. 18, καί Ε', στίχ. 61 [ΡΟ 
37, 1481Α, 1526Α]), ώς καί παρά Παύλω, Έωμ. α' 30. Καί το έδει¬ 

μάτωσε έκ τού ποιήματος 1,2, ΚΕ', στίχ. 384 (ΡΟ 37, 839Α): δειμα- 

τώσαι των άπλουστέρων φρένας. 

Περαιτέρω άνιχνεύονται καί έξ άλλων παλαιοτέρςυν θύραθεν καί 

χριστιανών συγγραφέων φραστικαί έπιδράσεις2. Οϋτω το πρόσταγμα 
τυράννου (στίχ. 1) προσφέρεται παρά του Γρηγορίου Νύσσης, Κατ’ Εύ- 

ναρίου (Λαοδικείας), θέλοντος το ανθρώπινον σώμα τοϋ σαρκο^θέντος Θεοϋ Λόγου έμψυ¬ 

χον μέν, άλλ’ άνουν, διατυποΰται σαφέστερου έν τή έπ. 101 αύτοΰ (πρώτη προς Κλη- 

δόνιον): μη άπατάτωσαν οί άνθρωποι ($ο. οί τά Άπολλιναρίου φρονοϋντες) μηδε άπα- 

τάσθωσαν άνθρωπον άνονν δεχόμενοι τον Κυριάκόν, ώς αυτοί λέγονσι, μάλλον δέ τον 

Κύριον ημών και Θεόν... εΐ τις εις άνουν άνθρωπον ηλπικεν, ανόητος όντως έστϊ καί 

ούκ άξιος όλως σώζεσθαι. τό γάρ απρόσληπτου, άθεράπεντον’ δ δέ ηνωται τω Θεώ τούτο 

καί σώζεται... (Ο&ΙΕγ, σσ. 40, 50). Κατά Άπολλιναρίου καί Άπολλιναριστών καί 

άλλοι καί ό Ίω. Δαμασκηνός έπιγραμματικώς: εΐ ψυχήν άνουν ό Κύριος άνέλαδεν, α¬ 

λόγου ζώου ψυχήν άνέλαδεν (Έκδοσις ακριβής τής Όρθοδόξου πίστεως, ξβ',23-24, Κοί- 

16Γ, τ. II, σ. 158). Ή συνοδική καταδίκη τής κακοδιδασκαλίας διά τοϋ α' κανόνος τής 

Β' Οικουμενικής Συνόδου. Βλ. συνοπτικώς Α. Όϊ ΒεΓ3Γδΐηο (βδ.), Οΐζΐοη3Πο ρ3ΐη- 

δΐϊοο 6 δί ΑηΙΐοΙιϊΐΗ ΟΗηδΕί&ηβ, νοί. I, 0353ΐβ ΜοιώΓ. 1983, στ. 281-285. 

1. καί κατά τήν έξήγησιν τοϋ Θεοδώρου Προδρόμου (βλ. κατωτ.) εκφρον καί 

άνόητον. Εις το ποίημα II, 1, ΛΔ' («Εις τήν έν ταϊς νηστείαις σιωπήν»), στίχ. 170, 

το βροτέης εκνοος εύπαθίης έχει τήν έννοιαν τοϋ άγευστος (ΡΟ 37, 1319Α). 

2. καί επειδή εις τήν ποίησιν τής έποχής καί είδικώς ύπο τοϋ Κοσμά έπιζητεΐ- 

ται ή λεξιθηρία έκ τής Γραφής καί έξ ενδόξων συγγραφέων χάριν τής ρητορικώς σε¬ 

μνής λέξεως, αί φραστικαί συμπτώσεις τοιούτων εκφορών προς μελετωμένους συγγρα¬ 

φείς τοϋ παρελθόντος δέν πρέπει νά άναχθοϋν εις τά λογίως κοινολεκτούμενα, καί ώς 

έκ τούτου ασήμαντα ώς προς τήν άνίχνευσιν πηγών κατά τον ϋ. Κ. ΚεϊηδοΗ, Ζιιηι 

ΕδϊβΓβη νοη ΤεχΙεη: Ούετ Ζϊΐ3ΐε, έν Ε1ϊζ&Εβ1:ΐΊ δείΪΓεγδ (εδ.), ΡΓθοβεδίη£5 οί Πιε 

21δΙ ΙηΙεπαβΙϊοΜΐ Οοη§Γεδδ οί Βγζ3ηϋηε $ίιιδίεδ, νοί. I Ρ1εη3Γγ ΡβρβΓδ, ΑΙδβΓδΙιοΙ: 

[Α$Η§3ίε] 2006, σσ. 299-309. Περί τής έλληνομ,αθείας, των γλωσσικών προτιμήσεων 

καί τών έξ αρχαίων συγγραφέο^ν λεκτικών έπιλογών τοϋ Κοσμά.βλ. Θ. Ε. Δετορά- 

κη, Κοσμάς δ Μελωδός, σσ. 134-142. 
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νομίου Β' ((Λ"Ο. I, σ. 31 0,];·-: κατά ιό πρόσταγμα τοϋ τυράννου) χαί 

Εγκώμιο ν εις τους αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας, λόγος δεύτερος 
((ΛΟ. X /1, σ. 1 53,6: 7ΐρόαταγμα γίνεται τοϋ τυράννου), καί τού Θεο¬ 

φύλακτου Σιμοκάττου (Ιστορία VIII, 10, 3 [όο. Βυοη σ. 303,ι]: τό τοϋ 

τυράννου πρόσταγμα. Ίο δέ τυράννου δνσσεβυϋς έχει αντίστοιχα εις 
τον Ευσέβιον Καισαρείας, ό όποιος καί αλλαχού άποδεικνύεται γλωσ¬ 

σική. πηγή υμνογραφούν οία τά: Έκκλ. Ίστ. IX, 1,1, IX, 9, 1, ΪΧ 
9, 8 (δνσσεβοϋς τυράννου), IX, 11, 2, X, 9, 5, Εις τον βίον Κων- 

σταντίνου 1, 38, 5,3 {τοϋ πάλαι δυσσεβονς τυράννου άναφερόμενον εις 
τον επί Μωϋσέως Φαραώ)1. Τό τινέον απαλής τού στίχ. 3 ευρίσκει άν- 

τιστοιχίαν εις τά Διονυσιακά τού Νόννου 29, 201 (πυρσόν άπαλητήρα 
διαπνείοντας [$ο. πώλους] όόοΤτωυ). Έν συνεχεία παρεμφερώς άθεους 
δνσφημίας παρέχει πάλιν ό Ευσέβιος (Εις τον Ήσαίαν, κεφ. κβ': ΡΟ 
24, 2450 καί εναγείς δυσφημίας ό Διονύσιος Αρεοπαγίτης έν έπ. Η', 

2 (ΟοΓριίδ ϋ)οη. II, σ. 181,6). Ό ϋνμός ΰ-ηριώδης (στίχ. 5) έρχεται 
καί έκ τού άπωτέρου παρελθόντος (πβ. Πλουτάρχου Αιμίλιος Παύλος 
20, 4,5) καί έκ τού Ευσεβίου (ΡΟ 20, 1484Α), τού Μ. Βασιλείου (ΡΟ 
31,512Α) καί τού Χρυσοστόμου (ΡΟ 51, 1590). Εις τό δροσοδόλω πνεύ- 

ματι τού στίχου 6 καί πάλιν ό Πλούταρχος παρομοίως (Σερτώριος 8, 

3,1-2: πνεύμασι μαλακοΐς και δροσοβόλοις). Έκ τού Δανιήλ τέλος ό 
υπερνμνητος (γ' 53) καί τό των πατέρων και ημών | Θεός ευλογητός 
εί (γ' 26, 52) των στίχων 8-9. 

Τό νά ύπόκειται εις τό τού στίχου 7 πνρ'ι συνόντες τό Χρυσο- 

στομικόν (έπ. X, 12,67-69, εις Όλυμπιάδα, Μ^Ιΐη^Γε.ν, σ. 292): ώσπερ 
ούκ ένι όμιλοϋντα πνρ'ι μή κατακαίεσθαι, όντως ουδέ γυναιξι συνόν- 

ί. Τον χαρακτηρισμόν τύραννος (καί ούχί βασιλεύς) λαμβάνει ό Κοσμάς έκ τής 

συνήθους διά τής λεςεως ταυτης όνειδιστικής των μισητώς κρατουντών ονομασίας (μετά 

η ανευ συμπληρωματικών έπιθέτων) υπό των βυζαντινών συγγραφέων καί προς δια¬ 

στολήν άπό των των έπαινε των χαρακτήρων τοϋ βαοιλέως βλ. χωρία παρά Ρ. Η. Τΐη- 

πβΓβΙίΙ, Κ31680ΓΪ6Π ιΙργ ΚβΐδβΓίίΐΐΐΐΙζ ίη (ΙβΓ Ιιν?:ιηΙίηΐ$οΙιι»η ΗίδΙοι·ΐοβΓ3ρΗίβ νυη Ργο- 

1<ι«ρ 6ΐδ Νϋ«?ΐ35 ΟΗοηίπΙΰδ, ΜϋηοΗβη 1971, σσ. 35 36 (Ιουστινιανός), 51-52 (Φωκάς), 

Ου (τύραννος καί δυσσεβής ό Λέων Γ' παρά Θεοφάνει). Τύραννος ό στυγητός βασιλεύς 

Φο>κάς (602-610), υύ πλείστους χαρακτηρισμούς ώς τυράννου (άλλ’ ούχί δυσσεβοΰς) 

εχει συγκεντρώσει η Αικ. Χριστοφιλοίΐυύλου, ’ Ενδειξις διά τήν χρονολόγησιν τοϋ 

Ακαθίστου "Τμνο.; (χαΐοε τύραννον άπάνΟρωπον ίκδαλοϋσα τής αρχής), ΕΕΒΣ ΛΕ', 

19(16- 196/. σσ. 17 6/, εν σσ. 51-55. Περαιτέρω περί τής σχέσεως τυράννου καί επα¬ 

ναστάτου, περί τής διακρισεως βασιλέως καί τυράννου, περί τοϋ ήθους τοϋ τυράννου, 

περί -.ή; έννοιας τής τυραννίδος ή 1.. Η. Οσδ<:ί, ΑρμυηΙϊ ριτ ιιηα Ιίρο)υ{·Ϊ3 »|ι>| τύραν¬ 

νος. Βν/;ιη(ϊοη ΙΛ. 1990. σσ. 90-129. 
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τα διαφενγειν τον εντεύθεν εμπρησμόν δεν φαίνεται όλως άπίθανον. 
Είδικώτερον ώς προς τήν γραφήν βρόμιον (πυρ) τού στίχου 5 έχει 

ήδη παρατηρηθή ό'τι τό πύρ δεν χαρακτηρίζεται διά τού έπιθέτου τού¬ 

του αρχαίων θεοτήτων καί ιδία τού Διονύσου1. Καί τό μέν ρήμα βρο- 

μέω λέγεται έπί ανέμου καί βρασμού, καί επί ήχούντος πυρός παρά τω 

Θεολογώ, είναι δέ καί έκ τού Όμηρου Ξ 396 γνωστός ό πυρός ... βρό- 

μος αιθομένοιο2, έξ ού καί τό τού Νόννου (Διονυσιακά 14, 229) πν- 

ρίβρομος, άλλα τό βρόμιος είναι ονομασία συνήθως τού Διονύσου καί 
των περί αυτόν πραγμάτων καί προσώπων3. Άπαξ έν έπιγράμμ.ατι 
«Εις σαρκικόν έρωτα» άπαντα πυρ βρόμιον, άλλ’ έννοεϊται δι’ αυτού 
τό πύρ τού Διονύσου καί μεταφορικώς ό έκ τού Διονύσου οίνος μετά 
των συνεπειών τής μέθης, τού έκλύτου βίου, τό βρομίου πώμα4. Τού- 

1. Σ. Ί. Κουρούση, Ή έκκλησιαστική ρητορική..., σ. 175. Ερμηνευτικόν τό 

λήμμα 269 του Εΐ)ΊηοΙο£ΪοιιΠΊ Μ3§ηιιηι Οεηυίηιιηι: Βρόμιος' ό Διόνυσος' παρά το βρό- 

μον, ο έστιν ήχον τον πυρός' άπό γάρ τής Σεμέλης κεραννωθείσης ήρπάγη υπό τον 
Έρμου κατά βούλησιν τοϋ Διάς έκ μέσον τον πυράς (Ε35δβιΤ6 - Εϊν3(ΐ3Γ35, II, σσ. 

505,17-506,1). Ό Διόνυσος άλλως πνριτρεφής (Νόννου Διον. Β', 486 κ.ά.), πυριγε¬ 

νής, πνρόεις (ΤΗλΥΝΤ VI, 1959, σ. 931). Τό Βρόμιος έπί του Διονύσου καί ώς όνομα 

κύριον. [Χαρακτηρισμούς τοΰ πυρός ώς καί τάς διαφόρους έκδοχάς αύτου, κυριολε¬ 

κτικής, μεταφορικής, φιλοσοφικής, θρησκευτικής έν τω ΈΘνικω, τω Ίουδαϊκώ καί τω 

Χριστιανικά» κόσμω διά πλήθους μαρτυριών βλ. έν Τ1ι\¥ΝΤ VI. 1959, σσ. 928-948]. 

2. Καί έντεΰθεν τό λήμμα 268 τοΰ Μεγάλου Ετυμολογικού (ΕίγηιοΙο^ΐουΓη Μβ- 

£πυΐϊΐ Οοιιπηαπι) βρόμος' κυρίως ό τον πυρός ήχος, πεποιημένη δέ έστιν ή φωνή κατά 

μίμησιν τοϋ άποτελ.ουμένον ψόφον έν τω πνρι (Ε3356ΓΓ6 - Εϊν3<ΐ3Γ3δ, II, σ. 505,11-12). 

Καί τό λήμμα τοΰ λεξικού τοΰ Παυσανίου «Αττικών ονομάτων συναγωγή»: βρόμος' 

κυρίως (ήχος) έπί ανέμου και έπϊ πυρός... (Η. Ειώδε, υηί6Γδΐκώ\ιη£βη ζα <Ιβη 3ΐ1ΐζΐδ- 

ΙϊδοΙιεη Εβχϊΐω, Ββι-ΐίη [ΑΙωΒβιηϊβ - νβιΐ3£] 1950, σ. 169, β 22). Πβ. καί τό χωρίον 

τοΰ Απολλώνιου Τοδίου (’Αργοναυτικά Δ 787): πυρός δειναι βρομέουσι ϋνελιλαι. Περί 

τής μέχρι τής Νεοελληνικής σημασιολογικής έξελίξεως των βρομέω - βρόμος βλ. Γ. Ν. 

Χατζιδάκι, Βρόμος, βρόμα, βρομώ κττ., ’Αθηνά ΚΖ', 1915 (Παράρτ. Λεξικογρα- 

φικόν ’Αρχεΐον τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής), σσ. 3-11, καί τοΰ αύτοϋ, Καί πά¬ 

λιν περί τών λέξεων βρόμος, βρομειν, βρόμα κτλ., αυτόθι, σσ. 51-60. 

3. Έν Όρφικώ "Τμνω 36, στίχ. 2, εις ’Άρτεμιν, όνομ,άζεται καί ή ’Άρτεμις 

Τιτανίς, βρομία, μεγαλώνυμος (ζ)υ3η<1ΐ:), άλλαχοϋ δέ καί αί νύμφαι τοΰ Πανός: ώ Πάν, 

βρομίαις οπαδέ Ννμφαις (03πη. εοην. 4,1-2, ϋ. Β. Ρ3§ε, Ροείβ; ηιΗία Ογ330Ϊ, 

ΟχΓογΒ 1962 (2005), σ. 472, άρ. 887' πβ. αύτόθι Γγ. 3(ΐ65ρ. 18,1. σ. 504, άο. 936: Πάνα 
τον νυμφαγέταν... Αύτόθι Γγ. 306δρ. 1095, σ. 541, άρ. 1027, βρόμιος ο "Αρης: Βρόμιε 

δορατοφόρ’ ένυάλ.ιε πολεμοκέλαδε πάτερ "Αρη). Καί ό Ησύχιος αποδίδει καί εις τούς 

Σατύρους τόν χαρακτηρισμόν: Βρόμιος' παρά Τηλεκλείδη ό Σάτυρος ή ό Διόνυσος 

(Εύριπ. Βάκχαι 115) (Ε31Ϊ6, 1186). Βλ. καί Ο. Κ. Ιί. Βι·ιιοΚιη3ηη, ΕρϊΐΗεΐΗ όοοΓυιη 

3ρυό ροοΐ3δ Ογ££οο3 Ιε§υηΙιΐΓ, Ρϊρδϊίε 1893, σσ. 81-82. 

4. Εί πνρ'ι (βο. έρωτος) πΰρ έπάγεις βρόμιον, μάλα πολλών άνάπτεις' | εί δέ πόθω 
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ναντίον τό πυρ είδικώς έχε. χσ.ρακτηρισθή βοομιαϊον ύπό των Βυζαν 
τινων (μεσουντος τοϋ θ' αί.) καί ή φλόξ του πυρος βοομΐαία' 

' Η γραφή πνρ βρόμεον φαίνεεα,. ότι διεκ&κεϊ τήν άρχουότη™ 
, προκύπτει έκ τής κατά τήν συνήθειαν τοΰ Κοσμά άντλήσεως & 

χωρίου του ποιήματος I 2, ΙΕ' («Περί τής του έκτος άνθρώπου εότε! 

χειας»), στιχ. 98-99 (ΡΟ 37, 773Α), τοϋ άγιου Γρηγορίου τοϋ Θεού 
λογου, ένθα ο λογος περί τής κατά τήν Μέλλουσαν Κρίσιν καταλήΕε 
ως των αμαρτωλών: όππόσα τοΐς άδίχοος ύστατον ήμαρ &γει> | πϋ 

βρομεον, σκοτος αίνον, άπόπροθι φωτός έοϋσι... Ή μεταφορά τοϋ 
άκτιστου βρομοϋντος πυρος ^ έκ τοϋ νοητού χώρου τής αιωνίου Κολά- 

σεως εις το κτιστόν καί πρόσκαιρον πΰρ τής καμίνου τοϋ Ναβουνοδο- 

νοσορος εν ξενίζει, διότι καί εις άλλα δάνεια τοϋ Κοσμά βλέπομεν ότι 
οπερ ενδιαφέρει αυτόν είναι ή φραστική σύμπτωσις καί ούχί τό νόημα 
του αρχικού κειμένου Τό θέμα είναι πώς ή μετοχή οΰδετέρυ βρομ^ 

(βρομουν) ανεβιβασε τον τονον εις τήν προπαραλήγουσαν, ώστε νά δώση 
την εντυπωσιν οτι είναι έπίθετον χαρακτηρίζον τό πΰρ. Καί ή ίδιότης 
αυτή του άγνωστου άλλοθεν επιθέτου βρόμεον έγένετο αφορμή ώστε 

να αντικατασταθή διά τοϋ άλλως γνωστοϋ καί σχεδόν όμοηχοΰντος 
επίθετου βρομοον, το όποιον όμως δεν χαρακτηρίζει κυριολεκτικώς τό 
πυρ. Διότι λογιρ τοϋ άποδιδομένου χωρίου τοϋ Γρηγορίου αυτή φαίνε- 

ται οτι ητο η μετάβασις, άπό τοϋ βρομίου είς τό βρόμων, καί ούχί ή 

ΐν?ηΕ ϊίΤί 7!0Θ°'')’ Α. ΟΓβ,ηβΓ, Αηβοδο(3 . 
Οχο,υ, 1841 ΙΗκΙκΙκίη, 1967], σ. 320,21.23. Εδ. Οου.ην, Γ.οΐε,,ηη,μία,η Αη 

,8’«Γσ 42411 άρ ° 131Τ·"ΐΓ * 3ΡΡ6η<1.Τ η0νί' ν0,' ΙΠ· "ον». Ρ,Η*» 
, · 24, άρ. 131 ο Εκδοτης μετάφραζε·.: ιςηβιη ΙκκχΗΐοιίίη). Περί τής γραφής 

βρομ,φ σνο, εις έτερον ειρμόν (Εύστρατ., Είρμολόγ,ον. σ. 111,β8)βλ. κατωτ. σ. 515, 

Έκκλν!τ'ί„Τ°2Λλ6γ°υ-γπ.°μέν0υ έ''ΤαΜί περί '0,;!’5 «0 κατσκαίοντος τήν 
Εκκλησίαν λόγω-η; Εικονομαχιας: Επιστολή τών τριών πκτριαρχών, 1 Λ Μοηίΐ’ε 
Χ.Κ.. ΙΗί ΕεΙΙβτ οί ώο ΤΙιτεο Ρ3ΐ™πΛ5 ,0 Εηορβι-οε ΤΙιεορΗΠοε .ι,,,Ι Κ<·Ι»1«Ι ΤοΧ(5 

α'ηϋοΗον ■ ίοιτεχ ΤοΓρδ.ντοροηΙΙιμ) 1997, σ. 73,.».» (παφλάζονσαν βρομ,αίο, Μ- 

α-τΙ-Ι^Ε·190· ί/·^α)'.“λλ:> καί «Μ φυσικού πυρός έπινοηΟέντος ύπό τού Κων- 

στολί- -ό- -Γΐ Χ°λΓΓ. 7Τ °ρθ?^ων μαρτύρων, Έ.Δαμασκηνοδ Έπι- 

χα! -ί-ν έκδοσ^Η *Γ * * Λυτο0ι’ α" Ι67>2& (βρομιαίω κατακαίων πυρί). Βλ. 

;ά ,ν,,ΐι ίος/ 1 7Π,,!Γ; ΓβΧ.1%ΖΙ,ηι ΒίΜβπΛηβίι, ΡΓ3ηΚη,π β.Μ. 
■· · ΐ994>(σσ· 66’10 (παψΑαζουσαν βρομιαίαν ϋτΧον ύπνρον πυοδς φλόγα) 98 14 

(βρομιαίω κατακαίων πνρί). 1 ' ψ 7 ' ' 

19 4 0ώ Λ° Κ,ιζ,νιον χ“ &6εστ°ν πύρ τής κολάσεως τίίν άμαρτωλών (Ματθ ν' 
12, ι, 8, κε 41 Μάρκ. »' 43-44, Λουκ. γ' 17), καθ’ ο άτελεύτητον Λα” ίκτυ 
σ.ος τιμωρητικη «ψις τού Θεού προκύπτει έκ τού αότού Γρηγορίου τού έεολόγο", 
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αντίστροφος καί άνευ λόγο άπδ τοΰ βρόμων είς έπινοούμ,ενον βρόμεον. 

Ή μελέτη τών διαθεσίμων παλαιών μαρτυριών οδηγεί είς τήν 

έξης ύπόθεσιν έξελίξεως τής μορφής τής λέξεως. Ό άγιος Γρηγόριος 

είς τον στίχον 99 έγραψε: 

ΠΥΡ ΒΡΟΜΘΟΝ ΘΚΟΤΟΘ ΑΙΝΟΝ ΑΠΟΠΡΟΘΙ ΦΩΤΟΟ ΘΟΥΟΙ 

καί 6 δακτυλικός στίχος έχει καλώς φέρων τομήν τοΰ κατά τρίτον τρο¬ 

χαίου ποδός. Άλλα ή γραφή ΒΡΟΜΘΟΝ όρθώς τονιζόμενη μετεβλήθη 

έν τή πορεία τής χφου παραδόσεως είς τδ άθησαύριστον καί ίσως καί 

άμάρτυρον άλλοθεν έπίθετον βρομαΐον (συμπίπτοντος τοΰ φωνητικοΰ 

ακούσματος ε καί αι ήδη άπδ τών Πτολεμαϊκών αιώνων1) καί αυτήν 

διασώζει δ κώδ. ν&£. §γ. 1260 τοΰ ιβ' αί., φ. 68ν, δ μόνος περιέχων τδ 

υπόμνημα τοΰ αύτοΰ Κοσμά Ίεροσολυμίτου είς τα ’Έπη τοΰ Γρηγορίο 

(ΟΡΟ 3043) καί προτάσσων στίχους τών ποιημάτων είς έκαστον ερμή¬ 

νευμα 2. Σημαίνει άρά γε ή παράδοσις αΰτη τοΰ κώδικος καί οτι ό Κο¬ 

σμάς αυτήν τήν γραφήν έγνώριζε τής λέξεως; Ίσως προϊόντος τοΰ χρό¬ 

νου δεν κατενοήθη 6 ασυναίρετος τύπος τής μετοχής τοΰ βρομάω : βρο- 

κα', 2,16-17, Μοδ53)’ (...ώς πΰρ ιδεΐν δν [δο. Θεόν] ώς φως ούκ έγνώρισεν). 

1. Βλ. μαρτυρίας παρά 5νβη - Ϊ3£6 ΤεοδοΓδδοη, ΤΗο Ρΐιοηοΐο^γ οΓΡΐοΐρ.ηιβίο 
Κοϊηε, ΟόΙεθοΓ^ 1977 [5ΐιιδΐ3 Ογ*οη βϊ Ιυ3ΐ:ίη3 ΟοώοθηΓ^βηδΐΕ XXXVI], σσ. 130- 

131, άρ. 40-41. 
2. «Συναγωγή καί έξήγησ'.ς ών έμνήσθη ιστοριών δ θείος Γρηγόριος έν τοΐς έμ- 

μέτρως αύτω είρημένοις έκ τε τής θεοπνεύστου Γραφής καί τών έξωθεν ποιητών καί 

συγγραφέων. Κοσμά Ίεροσολυμίτου πόνημα φιλογρηγορίου», Ο. Γοζζ3, ΟοδζηΕ 3ί Οε- 

ι·υδ3ΐβιηιτΐ6 ΟοιππιεηΙβΓίο 3Ϊ Οεγηπ δί Ογε^ογιο Ν3ΖΪ3ηζεηο. ΙηΙΐ'οδαζϊοηε, ΙεδΙιο ΟΓΪΙίεο 

ε ηοίε, Ν3ρο1ί [Ό’ΑιιΠ3] 2000, σ. 137,22: πΰρ βρομαΐον, σκότος... Τδ βρομαΐον είχε 

μεταβάλει δ πρώτος έκδοτης τής Συναγωγής Α. Μ3Ϊ αύθαιρέτως είς βρόμεον, δπερ διε- 

τήρησεν έπανεκδούς δ Μί§ηε, ΡΟ 38, 436Α (βλ. τδ υπόμνημα τοϋ Γοζζ3 ανωτέρω). 

Περί τής γνησιότητος τής πατρότητος του υπομνήματος τούτου διερωτάται δ Α. Κ.3ζΗ - 

δ3ΐι, Α ΗΐδΙοΓγ..., σσ. 118-124, ενώ δεν αμφιβάλλουν δ εκδότης, δ Θ. Ε. Δετοράκης 

(Κοσμάς δ Μελωδός, σσ. 226-227, καί ιδία: Βυζαντινή Φιλολογία" τά πρόσωπα καί 

τά κείμενα, τ. Β', Ηράκλειο Κρήτης 2003, σσ. 346-348), δ Ρ. Τπδθ§1ϊο (Μεηΐ3ΐΐΐ3 

εδ 3ΐΙε§;§Ϊ3ζηεηΙϊ δε^ΐϊ δεοΐϊαδϋ δί Γτοηΐε 3§1ί δοπΙΙϊ δί 5. Ογ6§οπο δϊ Νεζιηπζο, έν ]. 

Μοδδβγ (εδ.), II 5γηιροδϊιιιη Ν3ζΪ3ηζεηπιη, Ρ3δεΓ5οΜΐ κ.ά. [Ρ. 8εΗόηϊη§Η] 1983, σσ. 

187-251, έν σσ. 207-214), τδ λήμμα ύπ’ άρ. 4089 τής ΡηώΖ, δ (3. Μεηβδΐπηβ (ΝοΙε 

3ΐ εοΐΏΐηεηίο δί 0οδΐπ3 δΐ 0εηι$3ΐεηιπΐ6 3Ϊ Θαηηίηα δϊ Οτε^οπο Ναζϊαηζεηο, έν Θ. 

ΜοΓεδοΗϊηΐ - Ο. Μεηβδ1ΐ'ίπ3 (εδ.), Οτε^οπο Ν3ζί3ΐιζεηο, Ιεο1ο§ο ε δοπΙΙοΓε, Βο1ο§η3 

[ΘεηίΓΟ Εδίίοτΐβίε Οεΐιοηϊβηο] 1992, σσ. 217-226, ένθα, σσ. 217-218, καί άπαρί- 

θμησις τών αποδεχόμενων τήν πατρότητα). Τήν κλήσιν φι?.ογρηγόριος εξηγεί δ άγιο- 

ρειτικδς βίος τοϋ Κοσμά (ΤΗ. ΒεΙοΐ^Ιαδ, νϊε ΐηέδΐΐε δε Οθδηΐ3δ 1ε Μεΐοδε. Αη. ΒοΙΙ. 

99, 1981, σσ. 114,283-115,289). 



καί έξελήφθη ώς έπίϋετον χαταληγον άναλόγως πρός τα &ο 
Τί^αίος κ.τ.ό. Ρ ^ 

Οτι εισηχθη εις τήν ποίησιν του Κοσμά ό τύπο,; ττ,Λ ΗΓΤΓιν~ 

163 ,„!)»*·1 ' Υ “· Ιης Ανθολοϊίκ< Οϋϊβΐ-ΚΜηϋΒβ (σ 
163,ιοδ)^ «ν εξαιρεσωμεν την άντ^κήν χφον παράίοσιν τών φ' 

Γ Τ' Τ κ“ ^ "Ρώμης2. Αυτή εϊνοα καί ή γραφή ( λ 

&”? έ Θε?8ωρος Πρ68ρ^°^ - ^ «ΈξηγηΙε, 2 ;0Ι 
τα^ερα,,ς δεσποτικαϊς εορταϊς έχτεθέντας κανόνας παρά τών άγίων 

μελωδων Κοσμά κ« Ιωάνναν τοϋ Δαμασκηνού...» καί έρμηνεύε! τό 
ηχητικόν εκείνο^ τής Χαμίνου πϋρ μ,γ([ β^,^ ^ ’ ' 

κτνπονν... χαι προφανές ίτ. τήν γραφήν βφ», άνάγΓ εις μί_ 

μησιν του περί οδ ο λογος χωρίου τοΰ Γρηγορίου. “Αλλά καί ό νεώτε 
ρος ερμηνευτής, ο άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης έν τφ Έορτοδρομίω 

αυτου την γραφήν δρομέαν παρέχω καί έξηγεϊ: ...ούτε τό πϋρ τής κά¬ 

μινον το Βρομεον: ήτοι τό ηχητικόν και φοβερόν κτύπον άποτελοϋν. « 

_ ις τούτο επιβεβαίωσή προσφέρει καί ή έκφορά τοΰ είρμοϋ έν τώ 
«ρχαιορ Σιναιτικω Ωρολογίω τοϋ κώδ. δίηαίΐκυε ?γ. 864 του θ'-ι' 
««ονος , εν <ρ περιεχεται νϋν τό α' έκδιδόμενος ανωνύμου Κανών σταυ- 

- - ί^βί::^·^ 

** τ* α' [Μ » 

ΒώΙιοϋιεοΗ ν3ΐιο3η3 ΜΟίΧΟ,χχχνίπ σσ 20-21 ’ Γ ’ βθΙΏ® βχ 

- ,ΐ :5£ττ*™ >~ 

ψΙλη1»,3®: ϊ·;ί™ ΤΤΤΤ 
γρκφη κίρ βχ^ 4μάρ;υρον) ’ ■“ “Ρμ“ “ ™™λΡ«·Ρ“ης 46λεψί«ς £χει 
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ροαναστάσιμος εις ήχον πλ. δ', γραφείς υπό τοΰ γραφέως Ε τοΰ κώδι- 

κος καί έχων τους ειρμούς τοΰ Κοσμά Σταυρόν χαράξας Μωσής... πλή¬ 

ρως άναγραφομένους, ού ό ειρμός τής ζ' φδής έν τω κώδ. (φ. 100Γ) φέ¬ 

ρει τήν γραφήν πϋρ βρομαΐον, ή δέ έκδότις μεταβάλλει αύθαιρέτως εις 
βρομών1. Τοΰτο μαρτυρεί ότι κατά τήν εποχήν τοΰ κώδικος ήτο 
αισθητός δ ορθός τονισμός τής μετοχής βρομεον, είσαγόμενος ένταΰθα 
έστω καί εις άθέτησιν τής άπαιτήσεως τοΰ μέτρου. Τό δέ βρομαΐον 
έχει όπωσοΰν όμοηχοϋν καί όμόσημον έτερον παρά Γρηγορίω τω Θεο¬ 

λογώ, τό επίρρημα βρονταΐον (Έπη II, 1, ΛΒ', 9) έκ τοΰ έπιθέτου 
βρονταΐος2' καί άρα δέν είναι ακατανόητος καί δι* ακουστικούς λόγους 
ή μετάβασις εις επιθετικήν μορφήν βρομαΐον. 

Έξ άλλου τήν ΰπαρξιν τοΰ έπιθέτου βρομεον έπί τοΰ πυρός μαρ¬ 

τυρεί καί ό κώδ. ΌΓβδίΙβηδϊδ (ΒίΜ. Κε§.) ιγ' αί. (;) τοΰ λεγομένου Λεξι¬ 

κού τοΰ Ζωναρά, ένθα 6 έκδοτης προτιμά τον τύπον βρομών έκδίδων: 

βρομών πϋρ. ηχητικόν (καί κώδ. ϋΓββά. βρομεον)3. Ένώ τό όνομα Βρό- 
μιος αποδίδει ορθώς εις τον Διόνυσον4, ώς καί τό έξ αύτοΰ παράγω- 

γον άβρόμως έρμηνεύει: χωρίς οίνον' καί ό αοινος' βρόμος (δίο) γαρ ό 
Διόνυσος, η καί ό έφορος τοϋ οίνον κατά "Ελληνας*. 

1. Εν τω αύτώ κώδ. τοϋ Σιναϊτικοΰ Ωρολογίου περιεχεται και θεομητορικός 
κανών ήχου δ', ου ό ειρμός (ποίημα Γεωργίου Σικελιώτου) τής ζ' ωδής (φ. 113Γ) άρχε- 

ται: Σοβαρόν βασιλέως Περσών διάταγμα \ βρομεον (δίο) πνρϊ καθοπλισθέν..., δπερ καί 

πάλιν ή έκδότις διορθοΐ βρομίω καί αύχί βρομέω (σ. 436, άρ. 101) στηριζομένη εις τήν 

γραφήν τοϋ Είρμολογίου τοΰ Εύστρατιάδου, σ. 111, άρ. 154. Έάν έπέτρεπε τό μέ- 

τρον, ή διόρθωσις βρομέοντι πνρϊ θά ήτο προσφυέστερα καί λόγω τής άρχαιότητος τοϋ 

(έστω καί πλημμελούς) Σιναϊτικοΰ κώδικος τοΰ Ωρολογίου έναντι τών κωδίκων τοΰ 

Είρμολογίου. Οί αυτοί ειρμοί τοϋ Κοσμά έχουν χρησιμοποιηθή καί έν τω α' θεομητο- 

ρικω κανόνι, αυτόθι, σσ. 296-312, αρ. 46-54, αλλ’ αναγράφονται έκεΐ μόνον αί άρχαί 

αυτών, ώστε νά μή περιλαμβάνηται καί ή επίμαχος φράσις. Καί έν τελεί τοΰ κώδικος 

τούτου υπάρχει κανών αναστάσιμος πλ. δ' ήχου, ου ό ειρμός τής α' ωδής Σταυρόν χα¬ 

ράξας... καί τής γ' ή αρχή 'Ράβδος εις τύπον..., άλλα τά περαιτέρω δεν σώζονται (σσ. 
448-454, άρ. 104-107). 

2. Ως θησαυρίζει ο Θ. Ε. Δετοράκης, ΠροσΘήκαι εις τό πατερικόν λεξικόν 
τοϋ Εβηιρβ έκ τών έργων Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, ΕΕΒΣ ΜΕ', 1981-1982, σ. 143. 

3. Ιο. Αιΐ£. Ηεη. ΤίίΙΐϊίβηη, Ιοίιαηηϊδ Ζοη3Γ32 Εεχίοοη εχ Ιπόιΐδ εοόϊοϊΰιΐδ 
Μ3ηυ$οπρΙΐδ..., τ. I, σ. 408,16. Βλ. καί προλεγόμενα, τ. I, σσ. ΙΧ-Χ, ΧΙΙΙ-ΧΙΧ. Βρό- 

μεον: Πϋρ παρέχει λήμμα τοΰ συγγενοΰς πρός τό τοΰ Ζωναρά «Λεξικού κατά στοι¬ 

χείου τής Ελληνικής άπάσης φωνής» (I. Α. ΟεβιτιβΓ, Αηοοδο(:3 Ογ»03..., τ. IV σ. 
124, άρ. 408). 

4. ΤϊΙΙηίθηη, σ. 404,24: Βρόμιος. ό Διόνυσος. 

5. Αυτόθι, σ. 3,7-9. 
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Άλλα τί το συντελέσχν εις τον άναβιβασμόν του τόνου; Ώς άνω- 

τέρ<υ παρετηρήθη, ό σχηματισμός έκ της μετοχής βρομών του έπιθ. 

Ι>ρομαιαι· ηδη μαρτυρειται έν τή παραδύσει καί του ποιήματος του Γρ 

Θεολόγου καί του ειρμού τού Κοσμά. Άλλ’ 6 Κοσμάς δεν έγραψε πα- 

ροξυ.ονως πυρ βρομαϊον, διότι εις την αυτήν μετρικήν Οεσιν του β' 

ημιστιχίου του στ. 5 τά έν συνεχεία τρία τροπάρια τής ζ' φδής έχουν 

προπαροξυτονουμένας καταλήξεις: 1 ...μετέδωχεν, 2 ...εϊργετο, 3 .. 

οντοςγάρ1, άκολουθούντα προφανώς κατά τό μέτρον καί τον τονισμόν 

τον ειρμόν. Επομένως όπερ πρέπει νά άνιχνευθή είναι πώς προέκυψεν 

ο επιθετικός τύπος βρόμαιον ή βρόμεον, 6ν έχρησιμοποίησεν ό ποιητής. 

1 λωσσικώς είναι δυνατόν νά διατυπο,ιθοΰν αί εξής υποθέσεις: Ώς 

προς τον πιθανόν τύπον βρόμαιον (άλλα μή μαρτυρούμενον) ή μετάβα- 

σις έκ τού βρομαϊον δύναται νά δικαιολογηθή κατ’ αναλογίαν προς τά 

αρχαία αγελαίος - άγέλαιος (Φιλόπονος), αγοραίος - αγοραίος (’Αμμώ- 

νιος), τιμαϊος - Τίμαιος, τροπαϊον - τρόπαιον, αγροίκος - αγροίκος, γε¬ 

λοίος-γελοίος, έρημος-έρημος, έτοιμος - έτοιμος, όμοιος - όμοιος. Καί 

δεδομένων τών τολμηρών λεκτικών σχηματισμών τού Κοσμά, δεν είναι 

ανεπίτρεπτος ο νεολογισμός. Πβ. έκ τών κανόνων ή τριωδίων αύτοΰ: 

Ό τον φωτός διατμήξας τό πρωτόγονον χάος [ειρμός ε' ωδής τού κα¬ 

νόνος εις τήν Μεταμόρφωσιν — Μηναΐον Αύγούστου ς, Οιγ.-Ρ3Π 

Ανθολ., σ. 177,62] = ό διά τού φωτός τεμών τό έρεβώδες χάος (έκφωνη- 

θέντος τού προστάγματος γενηθήτω φως, Γεν. α/ 3)2 καί ούχί ό δια- 

1. €1ιγϊ$1 -ΡδΓΗπΐ 1<α$, ΑηΐΗοΙο§ί3..., σσ. 163-164. 

2. Καί ενταύθα φαίνεται ότι άποδίδοται ή έννοια χωρίου Γρηγορίου τοΰ Θεολό¬ 

γου, λογ. μ , 5,17-19 (50 358, σ. 206): οίδα και άλλο φως, ώ τό άρχέγονον ήλάθη 

«κότας η διεκόπη, πρώτον ύποστάν τής όρατής κτίσεως. Καί έν συνεχεία τοϋ αύτοΰ 

~ 6,!’2] πΡοσήέΡετα- καί ή λ· πρωτόγονος, έστω καί εντός διαφορετικές συνυφής: 

^Τως. κα1 V τψ π9ωτογόνω δοθεϊσα πρωτόγονος εντολή, ώς καί έν ποιήματι 

II, 1, ΝΕ ,4-5, ΡΟ 37, 1399Α. Κατά τήν αυτήν έ'ννοιαν τοΰ είρμοΰ καί ό α' στίχος τοΰ 

α τροπαρίου των Αίνων του Όρθρου τής κε' Ίαν. (Μηναΐον): διατεμών τον τοϋ γράμ- 

ματος σό χϊώφοϊ-... Ώς πρός τήν προτίμησιν είδικώς τής λ. χάος άντί τοΰ σκότους τής 
I ραφής (1 εν. α 2: και σκότος επάνω τής άδνοσου) φαίνεται 6τι ό Κοσμάς χάριν ποι- 

κιλιας κα. αφεύγει_ εις άνάλογον Ελληνικήν εκφρασιν προερχομένην έκ τοΰ Ησιόδου 

γ' I, , ή τοί ^εν π?ώτίστα Χά°ζ ϊένετ, αντάρ έπειτα | Γαϊ’ ευρύστερνος, 
πάντων εδος ασφαλές αχεί...). Καί έτι σαφέστερον προσιδιάζει εις τό τοΰ είρμοΰ τό χω- 

ρι°ν ρητορικού πονηματίου τοΰ ε' (τό βραδύτερον) αίώνος «Περί τών τής ρητορικής προ¬ 

οιμίου», § 3,3-5: λέγεται ώς ψίχα τό χάος διελέλντο καϊ φως τοϊς ονσιν έξέλαμψεν 

εκγηςαναφανήναι τάς Αθήνας (Μ. ΙΑΐϊΠοη, Οοτραε τΐιβίοηα,ιη. Αηοηχιηβ ΡΓβωώυΙβ 

3 13 ΗιβΙοπιμιε..., Ρςιπ5 [Εβε ΒβΙΙεε Εεΐΐτεδ] 2008, σ. 22). 
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χωρίσας από τού φωτός τό σκότος (τουναντίον συνέβη προϋπάρχοντος 

τού αισθητού σκότους, Γέν. α' 2), ώς πειράται νά έρμηνεύση κατά τό 

Γεν. α' 43 Νικόδημος ό Αγιορείτης2, διότι ένταϋθα ύπόκειται ό Όμη- 

ρικός στίχος ε 4093: καϊ δή τάδε λ,αϊτμα διατμήξας έπέρησα, ένθα ή 

έννοια τοΰ διέσχισα τό (άνάλογον πρός τό χάος τοΰ Κοσμά) σκοτεινόν 

βάθος τής θαλάσσης (ή αυτή έννοια τ« ρ. καί έν τοΐς στ. Φ 3, 7-8 έν¬ 

θα διατμήξας τους μέν πεδίονδε δίωκεν ...ήμίσεες δε | ές ποταμόν εί- 

λιενντο...)' άλλως τε καί τό νόημα τών έν συνεχεία στίχων 2-3 τού είρ¬ 

μοΰ: ώς έν φωτι τά έργα υμνή σε, Χριστέ, \ τον δημιουργόν... προϋπο¬ 

θέτει τό γενηθήτω φως, τήν δημιουργίαν τοϋ φωτός πρός διάλυσιν τοΰ 

σκότους καί τήν δυνατότητα τής έν φωτί υμνωδίας τοϋ Δημ,ιουργοϋ. 

Καί ό ξενίζων σχηματισμός προνπέπωτο [ό Ιωνάς έν τή κοιλία τοϋ 

κήτους" ειρμός ς ωδής, στίχ. 4, τοΰ κανόνος εις τήν Κοίμησιν τής Θεο¬ 

τόκου — Μηναΐον Αύγούστου ιε', Ανθολογία, σ. 182,85] ούχί κατά 

τήν ρηματικήν σημασίαν τοΰ προπίνω, άλλ’ έκ τής χρονικής σχέσεως 

«προτού καταποθή». Καί έτι ξενίζει καί ή τμήσις τοΰ προεϊδον: προ 
γάρ είδον σωματούμενον Θεόν, στίχ. 5 τοϋ είρμοΰ τής ωδής ε' τοϋ κανό¬ 

νος εις τήν 'Υπαπαντήν (Μηναΐον Φεβρουάριου β', Άνθολ., σ. 174,85), 

ώς καί τό τιθέατε τής ωδής θ', τροπ. 3, στίχ. 2, τοΰ κανόνος τών 

Βαΐων (Τριώδιον, Ανθολογία, σ. 186,175) καί οί διάφοροι τύποι τοΰ με¬ 

ταγενεστέρου άδοκίμου ένεστώτος μολέω -ώ έκ τοΰ αορίστου μόλεΐν 
(Ανθολογία, σσ. 169,25, 187,25, 191,55), ό αόριστος ήσθήθη (αύτόθι, 

170,64) καί τό τμάται = τέμνεται τοΰ στίχου 1 τοΰ είρμοΰ τής α' φδής 

τοϋ κανόνος τής Μ. Πέμπτης (Τμ?]θείση τμάται | πόντος ερυθρός... 

Τριφδιον, Ανθολογία, σ. 190,ΐ) (ϋς έξ αθησαύριστου ένεστώτος τμώμαι 
(τό τμώ και κατά αναδιπλασιασμόν τέτμω παρ’ Εύσταθίω). Περί τοϋ 

ομοίως νεοπλάστου έπιθέτου τοϋ Κοσμά υπερώον ϋδουρ βλ. κατωτέρου. 

Ώς πρός τον τύπον βρόμεον, ό όποιος έν τώ είρμώ πολλαχώς μαρ- 

τυρεΐται, ή μετάβασις από τής μετοχής βρομέον εις τό έπίθετον βρό- 

1. και διεχοχρισεν ό Θεός άνά μέσον τον φωτός και άνα μέσον τον σκότονς' ήτοι 

έθηκε σαφή δρια μεταξύ φωτός καί σκότους, καί ώς είκός κατά τήν έκφοράν προη¬ 

γείται ή έννοια τοΰ φωτός. Καί κατά τον έν ταΐς Σειραΐς Μ. Βασίλειον (Έξαήμ. II, 

7): τοντέστιν άμικτον αυτών τήν φνσιν κατ’ έναντίωσιν άντικειμένην ό Θεός κατεσκεν- 

ασεν' πλείστω γάρ τώ μέσω διέστησεν αυτά απ’ άλλήλ.ων καϊ διώρισεν (Ρ. ΡβΙίΙ, Ε& 

οΐιαίηβ 5ιιγ Ια Οβηβεβ, I, σ. 30, άρ. 45). 

2. Έορτοδρόμιον, σ. 600 (άνατύπ., τ. Ρ', 2002, σ. 247). 

3. Θ. Δ ετοράκη, Κλασσικαί άπηχήσεις εις τήν βυζαντινήν ύμνογραφίαν, ΕΕΒΣ 

ΛΘ'-Μ', 1972-1973, σσ. 148-161, έν σ. 152, άρ. 4. 
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ΓνΒ~ ~ ακολούθησε τήν πορείαν άναλόγου τοιχίο έ£ελί?Ρ 

™ νηψαλέ°ς (™°^νου ώ; *λλαυ τύπου1 τού ^ 

ί' ) ας, ^ ν^λεος\ της οποίας εχομεν ίχσνά πσραΤείν 

καΐ, “-ρω^ων βυζαντινών χεψένων οία:: Καλλ-νίχΤΙΪ ' 

Τ"ατιου 123,!ο'0 (Τ6ώη6Γ): ώί **»& νηψάλεος ούκ Ζξ±°°τ 

^ Κυρίλλου 
ηΨαλε°ν εχΕιν χρίι Χαί έγρηγορότα τόν νοϋν. Σω άτ0’ ξχχλ ·Ι 

ΖοΤ' “’.';.330» (Ηά™): » ΜαΖ: 
Ομολογητου Λογος ασκητικός... (Ρ ν3η Οβιιη 0€8Γ 4Π ’ ξ μ0υ 

!σ» (ν·Ι. -Αναστασίου Σι^του ΕρΙ" 
αποκρίσεις... (Μ. Κ,ΑηγΘ-,Ι. Α. ΜυηίΙίζ, €080 59 σ39 · *? 

Ρι:ζ:ηφΓ%ίχον ττϋν **+^ *·*· ’^υ τΐ’ 

«να ογια, εις τον φιλογρηγόριον καί έραστήν τοϋ έργου τοϋ ΘεολΑ Ρ 

^ν του π?" τήν ™Ρα- 

άστε νά 8ώση λέξιν προπαροξύτονον βρόμεον^Ο τύηοΓβ 
νθη έν/ΛΛ}^ * ' Ω \ μρνμεον. υ τύπος βρομιον ε ση- 

ί» ,3,:* '£Τ %"""*« Μ ι4 4, 
τιχου του υεολογου εξαρτησιν τής λέξεως4. 

2005, σ’ 1080^ σημ^οΰταικαΐ'ότύ^0" Χ^^ηί*Λβη ΟδζίΙβΐ, 5. Κ35Ζ., \νίβη 

του διά Χριστόν σάλου (ι' αί.); νηφάλαΤοςδΐώ’ ™ X ^ Τ ά^ίου ’Ανδρέ« 

ριον και τους ψήφους... (Κ^άεη, τ. II, σ. 12,18 ίΓ) ° ^ €^“α0ε τό Ψα^ή~ 

„ 2· Καί έ; τϋ έκδόσ=ι τοϋ Μ. Β. ΤΓαρ’ρ (ΤευΒηεΓ 1994) „ 99 < , 
μειουντοο καί αί , ^ ^^“«λ *■ 23.50. ομ„ιως ση- 

Μ ΙντενθεΓΓρ Βο„β"θ1ΧΓΤ’ ΐ *Τ4“· ΕΕΒΣ Μ*. «81-1982, σ. 142 

8ΓΪ6§2^Μβ^ΓΪ^998 ΟλΐοοίοηΓΓΪΟ^Γ^ο'^ρββ^Α^^^^^^Ιβ6 '3 ^Χίεθ^Γ3Ρί3 

παρατονισμοΰ λέξεων ΙΓάν^ευΧΤνΪΤ συ ^,Κ°°μ* δέν ίσ*ύουν αί άρχαί 
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β') υπερώος νδάτων νπόστασις ή νπέρροον εν αίθέρι νδωρ; 

Άμφότεραι αί γραφαί αί χαρακτηρίζουσαι τό κατά τήν ΠΔ ύδωρ 

τό ύπεράνω των ουρανών απαντούν εν τή έκδόσει των έν οίς περιλαμ¬ 

βάνονται κανόνων τής Ανθολογίας ΟΗπδΐ-Ρίΐτ&ηΐΙίίΐδ, αί όποΐαι καί εις 

τάς εκδόσεις των Λειτουργικών βιβλίων έμφανίζουν ανομοιομορφίαν. 

Πρόκειται περί τοϋ κανόνος εις Θεοφάνεια τοϋ Κοσμά Μελωδοΰ ήχου 

β', ωδή ζ', τροπ. 1, στίχ. 6-7: ...ό κρατών τήν υπερώον [ των νδά¬ 

των υποστασιν (Ανθολ., σ. 171,134-135) καί τοϋ κανόνος τής Μ. Πέ¬ 

μπτης ήχου πλ. β' τοϋ αύτοΰ, ωδή ε', τροπ. 1, στίχ. 1-5: Ή τό άσχε¬ 

τον κρατούσα | και νπέρροον εν αίθέρι ύδωρ |... | Θεόν Σοφία... 

(Ανθολ., σ. 192,79-83). Τό Μηναιον Ιανουάριου Βενετίας (1895), σ. 

74, γράφει: τήν υπέρωον, ώς ομοίως καί ό άγιος Νικόδημος ό 'Αγιο- 

ρείτης (Έορτοδρόμιον, άνατύπ., τ. Α', σ. 276), τό δέ Μηναιον τής 

Ρώμης, τ. III, 1896, σ. 151, τήν υπερώον. Τό Τριωδιον Βενετίας 

(1898), σ. 365, έχει τήν γραφήν υπερώον, ώς καί τό τής Άποστολι- 

κής Διακονίας Αθηνών 1960, σ. 382, καί ό Νικόδημος 'Αγιορείτης 

(Έορτοδρόμιον, 1836, σ. 337, άνατύπ. 2002, τ. Β', σ. 147), ένω τό 

Τριωδιον τής Τώμης (1879), σ. 653, νπέρροον. Υπερώον έν αίθέρι 

νδωρ έχει καί ή κριτικωτέρα (έπί άγιορειτικών ιδία κωδίκων στηρι- 

χθεϊσα) έκδοσις τοϋ π. Κωνστ. Παπαγιάννη, Ή 'Αγία καί μεγάλη 

Έβδομάς, Άθήναι [Άποστ. Διακονία] 52003, σ. 133. Όμοίως καί ό 

Θεόδωρος Πρόδρομος άναγινό^σκει έν τώ κανόνι τών Θεοφανείων: ό 

κρατών τήν υπερώον | τών νδάτων νπόστασιν1. 

Καί οΰτω τή άληθεία φέρονται τρεις παραδεδομέναι γραφαί: υ¬ 

περώον, υπερώον καί νπέρροον. Έκ τούτων ή πρώτη 0ά άποκλεισθή 

διά λόγους μετρικούς, διότι εις τήν άνάλογον Οέσιν τοϋ ειρμού καί τών 

λοιπών τροπάριων τών αυτών ωδών ζ' τών Θεοφανείων καί ε' τοϋ κα¬ 

νόνος τής Μ. Πέμπτης κεινται λέξεις προπαροξύτονοι (δροσιζόμενοι, 

είς δημωδέστερα κείμενα’ βλ. Κ. ΜΗε&ίίϊδ, Τΐιβ Ιυ2η§ιια&6 οΓ Κοίϊΐαηοδ Ιθε ΜβΙοθίδΙ, 

ΜϋηοΗεη 1967, σσ. 7-11. 

1. και ερμηνεύει: ο τα νπερώα τον στερεώματος, ήγονν τήν άνωθεν αντοϋ κνρ- 

ττ/ν περιφέρειαν, στεγαζων τοϊς νδασι και σνγκρατών και μή έφ’ οντω πρανονς τον σχή¬ 

ματος διολισθαινειν έών όλισθηράν οντω φύσιν και εύκατάρρντον, ενθ’ άνωτ., σσ. 91- 

92. Τήν άνω επιφάνειαν τοϋ στερεώματος ό Μ. Βασίλειος βλέπει ένδεχομένως έπίπε- 

δον (Έξαημ. Γ', 4, Αηιαηό 6β Μεηώβΐ» - ΚικΙΒεγ^, σ. 43,12-25): κατά τά λουτρά, α 

...εν τοϊς άνω τοϋ (ένδον ήμικυκλικοΰ) στέγους ομαλήν εχει πολλάκις τήν επιφάνειαν. 



520 Σταύρου Ίω. Κουρούση 

νδατος, ύποστάσεσιν |[ συνδεόμενοι, ταπεινώσεως)1. Ή γραφή ύπέρ- 

ροον φαίνεται ότι προτιμάται ως όρθοτέρα2, διότι πρόκειται περί λέ- 

ξεως μαρτυρουμένης υπό των λεξικογράφων, ής ή σημασία κυριολε- 

κτειται επί τοϋ άνωθεν ρέοντος ϋδατος3. Καί αυτήν τήν γραφήν γνω¬ 

ρίζει και ο Μιχαήλ Ψελλος ερμηνεύων έμμέτρως τό ανωτέρω τροπά¬ 

ριου του κανονος τής Μ. Πέμπτης: «ή τό άσχετον κρατούσα | καί 

ύπέρροον έν αίθέρι ΰδωρ» : Χειρ ή κρατούσα των όλων την ουσίαν I 

πηγας τε τάς ανοοθι τας νπερρόονς...4. 

Άλλα ή έννοια του ύπέρροος δύναται να ύποστηριχθή ότι δεν 
προσιδιάζει ενταύθα. Είναι φανερόν οτι διά των δύο πρώτων τούτων 

στίχων του τροπαρίου τής Μ. Πέμπτης, άλλα καί διά τοΰ τροπαρίου 

των Θεοφανείων ό Μελωδός αποδίδει τήν έννοιαν τοϋ Ψαλμικού στί¬ 

χου ργ' 3: ό στεγάζων έν νδασιν τά υπερώα αυτόν, ένθα 6 Ψαλμωδός 

λαμβάνει τήν εικόνα τοϋ σταθεροϋ καί μή ρέοντος ϋδατος, τοΰ ύπερά- 

νω τοΰ ουρανοϋ, εκ τοϋ βιβλίου τής Γενεσεως (<χ.' 7-8): και έποίησεν ό 
Θεός τό στερέωμα, και διεχώρισεν ό Θεός άνα μέσον τον ϋδατος, δ 

1Καί φαίνεται οτι τά υπερώα νδατα εισέρχονται εις τήν ποίησιν έκ τοϋ Ψαλ¬ 

μικού ργ 3 παραβλάπτοντα μέν ένταϋθα τό μέτρον τοΰ τροπαρίου τοΰ Κοσμά, άλλ’ έ- 

χοντα ορθίυς έν τώ κανόνι^ τοΰ Ιωσήφ Ύμνογράφου τή Παρασκευή τοΰ γ' ήχου, ωδή α', 

τροπ. 2 (Παρακλητική): Άβυσσον ό ποιήσας προστάζει | νδατα υπερώα, δυνατέ, | <5 

στεγάζων έφ νδάτων... κατά τούς πρώτους στίχους τοΰ είρμοΰ τοΰ Κοσμά: Χέρσον άβνσ- 

σοτόκον πέδον \ ήλιος έπεπόλενσε ποτέ..., ένθα αντιστοιχεί καί συμπίπτει τονικώς τό 

νδατα νπερφα, δυνατέ, προς τό έπεπόλενσε ποτέ. Μήπως ήδη ή γραφή υπερώον ύδωρ 
εις τό τροπάριον τοΰ Κοσμά εΤχεν είσαχθή ήδη άπό τοΰ θ' αίώνος καί έντεΰθεν άντλεΐ ό 

Ιωσήφ; Ταύτην γνωρίζει καί Γρηγόριος δ Παλαμάς έν όμ. νη', § α' (Οικονόμος, σ. 224). 

2. Βλ. Θ. Ε. Δετοράκη, Αθησαύριστα βυζαντινά. Έκατοντάς πρώτη, Άθηνά 

ΟΨ , 1976-1977, σ. 241, καί τοΰ αύτοϋ, Κοσμάς ό Μελωδός..., σσ. 138, 144. 

3. νπέρροον δέ τό άνωθεν ρέον ύδωρ, Πτολεμαίος Γραμματικός, Περί διαφοράς 

λεξεων κατά στοιχεΐον, Τ 158,3 (Ρβΐιηϊεπ)· νπέρροον τό άπό ύψους ρέον, Σούδα IV, 

658,4 (Αώίβιή. Βλ. καί ΑδίΓΪά 5ΐείηει·, Βγζ&ηΙΐηίεοΗοδ ϊιη ^ΥοιάδοΗβΙζ ’άετ 5ιΐ(33, έν 

Ε. Τγ3ΡΡ κ.ά. (Ηγ5§·), 5Ευ<3ΐεη ζιιγ ΒγζβηίΐηϊδεΗεη Εεχϊ]<0£Γ3ΡΗΐε, \νϊεη 1988, σσ. 

149-181, έν σ. 180. Ένώ τό ρ. νπερρέω έχει τήν έννοιαν τοΰ ύπερχειλίζειν' πβ. Πλω- 

τίνου Ένν. V, 2, 1,8-9: ...νπερερρνη (δε. τό εν) και τό υπερπλήρες αντοϋ πεποίηκεν 

άλλο (δο. τόν νουν καί ον), καί Ίωάννου Εύχαΐτων κανόνα β' εις τούς Τρεις Ίεράρχας 

(Μηναιον Ιανουάριου λ'), φδήν α', τροπ. 2: ώσπερ κρατήρ νπερερρνη, δέσποτα, \ ή 
αγαθοτης σου... ] ώς και άλλους αγγέλους [ μετά σαρκός νποστήσασθαι \ τούς νϋν προ- 

κειμένονς εις έπαινον. Είναι φανερά ή σχέσις προς τό ανωτέρω χωρίον τοΰ Πλωτίνου. 

4. Τρ. Θ. Μανιάτη, Ανέκδοτο έργο τοΰ Μιχαήλ Υελλοΰ: Ή παράφραση τοΰ 

κανόνα στήν Μεγάλη Πέμπτη Κοσμά τοΰ Μαϊουμά, Δίπτυχα Α', 1979, σσ. 194-238, 

εν σσ. 224-225, καί Ε. Ο. λνεδΕβηηΙ<, ΜΗκιοΙϊδ Ρδείΐΐ Ροειηαία, 5ΐαΙ§3Γ0ίίΕ εΐ Εΐρδίβϊ 
[ΤειιΒηβι·] 1992, σ. 290, άρ. 24,95-96. 
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ήν υποκάτω του στερεώματος, καί άνά μέσον τον ϋδατος τοϋ έπάνοο 
τον στερεώματος. και έκάλεσεν ό Θεός τό στερέωμα ουρανόν. Καί τά 

υπερώα τοΰ Ψαλμοΰ δεν είναι έτερον τοϋ στερεώματος ή τοϋ ουρανοϋ 

τής Γενέσεως, τό δέ στερέωμα ώς έκ τής σημασίας τής λέξεως έχει 

τήν έννοιαν τοϋ πεπηγότος καί μή έπιτρέποντος τήν ροήν1. Εις τό ϋδωρ 

τό υποκάτω τοϋ ουρανοϋ άναφέρεται τό χωρίον τοϋ αύτοϋ Ψαλμοΰ ριγ' 

13: ό ποτίζων όρη έκ τών υπερώων αντοϋ, καί ή έρμηνεία τοϋ Χρυ- 

1. Πβ. τό τών Παροιμιών η' 28-30: ήνίκα ισχυρά έποίει τά άνω νέφη... και 

ισχυρά έποίει τά θεμέλια τής γής, ήμην (δο. ή σοφία) παρ’ αντω άρμόζονσα και το 

περί τήν γην άτρεμεϊν τοΰ Μ. Βασιλείου (Εις την Εξαημερον, ομ. Γ , 5, Αηΐ3η6 (Ιο 

Μβη(ϋβΐ3 - ΒυθΒεΓ£, σ. 46,15). Περί τής υφής τοΰ στερεώματος ώς έκ πεπυκνωμένου 

άέρος ή ϋδατος ή έκ μείγματος τών τεσσάρων στοιχείων ή έρμηνεία τοΰ Μ. Βασιλεί¬ 

ου (αύτόθι, Γ', 4, σσ. 44,9-45,14): τή δέ Γραφή σύνηθες τό κραταιόν καί ανένδοτον 
στερέωμα λέγειν... ήγ ον μέθα έπί τίνος στερράς φύσεως στέγειν τον ϋδατος τό ολισθηρόν 
και εύδιάλντον έζαρκούσης τήν φωνήν ταύτην τετάχθαι. ... καταδεχόμεθα τό στερέωμα 

ή έζ ενός τών απλών (δε. στοιχείων) ή τό άπό τούτων μίγμα φήσαι νπάργειν, καί σχό- 

λιον: ή γραφή στερέωμα οΐδεν, τό κατ’ Ισχυν ισχυρόν και στερεόνΥ καί έν συνεχεία (Η', 

7, σ. 140,1-3: ...στερεώματος δέ (προσειρημένου) δια το πυκνοτερον πως είναι, συγ¬ 

υρίσει τον αιθερών σώματος, και μάλλον πεπιλημένον ταΐς κάτωθεν άναφοραΐς τόν υπέρ 

τής κεφαλής ημών αέρα' καί περί τής λεπτής υφής τοΰ έπάνω τοΰ στερεώματος ΰδα- 

τος αύτόθι, Γ', 7, σ. 49,17-19: καί νόει μοι τόπον τινά διακριτικόν τον νγροϋ (δε. τό στε¬ 

ρέωμα)· τό μέν λεπτόν καί διηθούμενον έπί τό άνω διιέντα, τό δέ παχύτατον καί γεώ¬ 

δες έναφιέντα τοΐς κάτω... Καί άρα κατά τόν Μ. Βασίλειον το επάνω τοΰ στερεώματος 

ΰδωρ δεν είναι βαρύ καί βρΐθον ώς τό υποκάτω τοΰ στερεώματος. Έπί τούτου ό Γρη¬ 

γόριος Νύσσης είναι έτι σαφέστερος (Απολογητικός... περί τής Έξαημέρου, ΡΟ 44, 

84Α-Β): χωρισμόν δέ νδάτων διά τοϋ στερεώματος γεγονότα παρά τής Γραφής διδα¬ 

σκόμενος (Γέν. α' 6) ονκ έζω μοι δοκώ τον είκότος ποιεϊν καί τής κατ όνομα σημασίας, 

έπί τον ϋδατος χωρισμόν έννοών, ώστε διάφορον έκατέρου τήν φύσιν οϊεσθαι καί πε- 

πεΐσθαι' τό μέν ανωφερές τε καί κονφον είναι και τής κονφοτητος τον πνρος ελα¬ 

φρότεροι ώστε νπεράνω τής ϋ-ερμής ουσίας μένον μήτε τή κινήσει τοϋ υποκειμένου 
συμμετατίθεσθαι μήτε τή ύερμότητι προς αντίπαλον τάξιν άποκαθίστασθαι, αλλ’ αυτό 

τε μένειν άμείωτον τώ τε νποτρέχοντι πνρί μηδεμίαν δι εαυτόν πάροδον εάν — πώς 

γάρ αν τόπος τώ νλικώ τό αυλόν γένοιτο; —. τό <5έ έτερον ύδωρ τούτο είναι, ον τήν 

φύσιν καί όφθαλμώ καί άφή καί γεύσει γνωρίζομεν' δ γάρ καί κάτω φέρεται και δι¬ 

άδες καθοράται καί τή γεύσει γινώσκεται διά τής έγκειμένης ποιότητος τούτο προς 
άλλην τινά μεταφέρειν έννοιαν ή τοΰ γνωριζομένον φύσις ονκ αναγκάζει. Καί ούτως ό 

Γρηγόριος Νύσσης προσδιορίζει άκριβέστερον τά γνωρίσματα τοΰ ανωφερούς ϋδατος τού¬ 

του τών υπερώων τοΰ Θεοΰ. ’Αναγωγικώτερον περί στερεώματος καί ϋδατος βλ. τόν 

αυτόν έρμηνεύοντα αύτόθι, στ. 800-810. Πβ. καί Γ Κουδδείεΐ, Οτέξοπε <3ε Νγδδε 

3νοο3ί <3ε... Μοϊδε, έν Ιη ρήπάρίο. Ιπΐει-ρΓείαΙίοπε <3εδ ρτειπίεΓδ νετδείδ (3ε 13 Οεηεδε, 

Ρ3ΓΪδ [ΕίικΙεδ Αα^ιΐδΟηϊεηιιεδ] 1973, σσ. 95-113, έν σσ. 110-111, καί Μοηϊςιιε 

Α1εχ3Π(1ΐ'6, Εε εοππηεηεεηιεηΐ (Ιιι ΙϊνΓε Οεηέδε Ι-ν. Ε3 νεΓδίοη βΓεε^υε <1ε 1ε 8εΡ- 

Ι3η1ε εΐ 53 Γέοερίίοη, Ραΐ’ΐδ [ΒεβιιοΗεδηε] 1998, σσ. 109-111. "Αλλως καί άπλοϊκώ- 
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σοστόμου (Εις τούς Ψαλμούς, ρλδ', β', ΡΟ 55, 390ϋ): οΰ τοΰτο τοί- 

ννν τό ΰαυμαστον μόνον, ότι ανάγονται (νεφέλαι, Έαλμ. ρλδ' 7), άλΧ 

ότι καί βαδιζουσι καθάπερ έν ύπερφοις όγκον ψέρουσαι τοσούτων νδά- 

των. Τουναντίον το επάνω του ουρανού ύδωρ εννοεί ό Γρηγόριος Θεο¬ 

λόγος: ...ϋδασι ιλείοις ύπερώά τινα στεγάζεται, δι ών υμνείται Θεός 

(λόγ. μα', 12,17-18, 50 358, σ. 342), καί υπονοεί τό τοϋ Έαλμ. ρμη' 

4: αινείτε αντον, οι ουρανοί των ουρανών και τό ύδωρ τό ύπεράνω των 

ουρανών. Τό ύδωρ τούτο, τό οποίον δεν ρέει άνωθεν καί προς την γην, 

λόγω ύφης καί διότι κρατείται υπό τής Θεού Σοφίας, τού Θεού Λόγου' 

οστις προς τούτο έτεχνήσατο τό στερέωμα, είναι λογικόν νά έκλαμβά- 

νηται ως ύδωρ των υπερώων τού Θεού, καί ώς άνήκον εις τα υπερώα 

να προσδιορίζηται διά τού έξ αυτών παραγομένου νεοκόπου επιθέτου 

υπερώον, ώς έκ τού ουρανού τό ουράνιον ή κατάληξις -ιον συγχω¬ 

νεύεται εις ομοιαν κατάληξιν τού ώς ουσιαστικού ενταύθα υπερώον. 

Άλλα τό δεύτερον ιδία των ανωτέρω χωρίων οδηγεί καί εις άλλην 

σκέψιν,^ οτι ενταύθα επιδιώκεται άντίθεσις, σχήμα άγαπητόν εις τούς 

ύμνογράφους προς έξαρσιν τής ύπερεχούσης δυνάμεως τού Θεού. Έγ¬ 

κειται δε εις τό οτι ή ένυπόστατος Σοφία τού Θεού (Παροιμ. η' 25- 

31)1 εμφανίζεται ως αντιτιθεμένη καί άναστέλλουσα τάς εμφύτους καί 

άπαραβάτους δυνάμεις στοιχείων τής φύσεως. Τούτο φαίνεται σαφώς 

έκ των έν συνεχεία στίχων 3-4 τού τροπαρίου: ή αβύσσους χαλινονσα 

I και ϋαλάσσας άναχαιτίζουσα (καί προφανώς υπονοούνται οί στίχοι 

τού Ίώβ λη' 11: ή θάλασσα, μέχρι τούτου έλεύση και ούχ ύπερβήση 

καί ό στίχ. 3 τής άποκρύφου Προσευχής του Μανασσή: ό πεδήσας τήν 

ϋάλασσαν τώ λόγω τοϋ προστάγματος σου, ό κλείσας την άβυσσον καί 

σψραγισάμενος τώ ψοβερω καί ένδόξω δνόματί σου)2. Καί ενώ ή άβυσ¬ 

σος καί ή θάλασσα είναι αχανείς, ή Σοφία τού Θεού θέτει χαλινούς εις 

τας δυνάμεις των και όρια εις την έκτασίν των. Τό αυτό ποιεί καί ώς 

προς το επάνω τού ουρανού ύδωρ, τό όποιον ώς έκ φύσεούς άσχετον, 

τερον πεφάται όπως έρμηνεύση τό διατί ύδωρ υπεράνω τοϋ ούρανοΰ (ον θέλει κουσταλ- 

λώδη άπδ ύδάτων παγέντα) ό Σεβηριανδς Γαβάλων, Είς τήν δευτέραν ήμέραν της κο- 

σμοποιίας..., γ', ΡΟ 56, 442Β-Ό. 

}· Β^· έπ1 Παροιμιών περί της Σοφίας τοϋ Θεοΰ, δηλ. της Τποστάσε- 

ως του Θεοΰ Λόγου, θέσεις Μ. Αθανασίου καί Γρηγορίου Νύσσης παρά Ε1- 

&(ίΓ5ηΐ3 Ηβ11βηΐ3.η, δορίιϊβ: 'Οιπδί-ΐΗβ \\5δ(1οιη οΓΟο(Ρ, έν δΐα<ϋ& Ρ&- 

ΐΓΪ5ΐίθ3 ΧΒΙ, Εειινεη κ.ά. [ΡββΙεΓε] 2006, σσ. 345-350. 

2. Α, Κδύ.Ιί'δ, Ρδ3ΐηιί οιηη Οώδ. ΟδΚίη^βη [Ύ&ηοίβηΐιοοοίί & ΚιιρΓεοΗΐ] 1979 

(δβρίη&^ίηία, νοί. X), σ. 362 (Ώδή ΙΒ'). 
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άσυγκράτητον καί έχον τήν τάσιν νά ρέη προς τά κάτω (ύπέρροον), 

όμως συγκρατει έν τώ αίθέρι διά τής δυνάμεως αυτής ή Σοφία τού Θεδ. 

Είναι λογικον επομένως ένταύθα τό ύδωρ τών υπερώων νά χαρακτηρί- 

ζηται ύπέρροον, όπως δειχθή ή τής Σοφίας τού Θεού ύπερέχουσα δύ- 

ναμις πρός άναστολήν τής φυσικής ροής αυτού. 

Τουναντίον δεν είναι σαφής ή διάκρισις ροής καί αναστολής τού 

ύδατος τού επάνω τού στερεώματος εις τό τροπάριον τής ζ' ωδής τού 

κανόνος τών Θεοφανείων, αν καί ό Θεόδωρος Πρόδρομος, ώς έλέχθη, 

θέλει καί τού ύδατος τούτου τήν φύσιν όλισθηράν καί εύκατάρρυτον. 

Ενταύθα ο κρατών την υπερώον τών ύδάτων ύπόστασιν είναι ό δε¬ 

σπότης τού έπάνω τού στερεώματος απείρου ύδατος, οστις έν τοϊς ϋδα- 

σι | σωματοφόρος έστηκεν (στίχ. 8-9), έμφανιζόμενος ώς έχων ανάγ¬ 

κην τού ολίγου ύδατος τού ρείθρου του Ίορδάνου καί περιοριζόμενος 

έντός αυτού" καί έδώ έγκειται ή άντίθεσις. Διά τούτο καί έν τώ τρο- 

παρίω τούτω ή γραφή υπερώον είναι σαφέστερον ενδεικτική τού δη- 

λουμένου νοήματος. Αλλά καί εις τήν περίπτωσιν τού τροπαρίου τού 

κανόνος τής Μ. Πέμπτης είναι άρά γε απαραίτητον νά δηλωθή διά 

προσδιορισμού ή πασίγνωστος ίδιότης τού ύδατος νά ρέη έκ τών άνω; 

Δεν αρκεί ή δήλωσις τής τάσεως αυτού μόνον διά τού άσχετον, Ση- 

μειωτέον οτι μ.αρτυρειται καί ή γραφή ύπέρωον εις τό παρόν χωρίον, 

διότι άπαντα έν τώ κώδ. τού ιδ' αίώνος λ4ιί. Β3ΐΊ>6Γ. 583, σ. 736, τώ 

περιέχοντι τον «Βίον... Κοσμά τού ποιητού», ένθα ό λόγος οτι έκ θεί¬ 

ας έμπνεύσεως καί διά πυξίου έδόθη καθ’ ύπνον εις μεν τον Κοσμάν ή 

αρχή τού τροπάριου τής Μ. Πέμπτης: εδοζεν ούν άναπτυχθήναι ταϋτα 

καί μέντοι καί άνεπτύσσοντο. καί ό μέν μέγας Κοσμάς τό «Ητό άσχε¬ 

τον κρατούσα καί ύπέρωον έν αίθέρι ύδωρ»..., εις δέ τον Ίω. Δαμα¬ 

σκηνόν ή αρχή τού 7Εν τάφω σοψατικώς... Ύπό τού έκδοτου διορθούται 

εις ύπέρροον1, ώς έχει καί έν έτέρω συγγενεΐ Βίω Κοσμά καί Ίωάν- 

νου Δαμασκηνού κώδικος τού ιδ' αί. τής έν τή νήσω Χάλκη μονής τής 

Θεοτόκου διηγουμένω τό αυτό γεγονός2. 

Αλλα και άλλως χαριν τών άντιθέσεών του ό Κοσμάς άντιπαρα- 

θέτει απείρους ποσότητας ύδατος τάς οποίας διαθέτει καί συγκρατει ό 

1. Θεοχ. Ε. Δετοράκη, Ανέκδοτος Βίος Κοσμά τοϋ Μαϊουμά, ΕΕΒΣ ΜΑ', 

1974, σσ. 259-296, έν σ. 27 7,433-436. 

2. Αθ. Παπαδοπουλου Κεραμεως, ’Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικ-ης Σταχυολο- 

γιας, τ. Δ , 1897 (ΒΓΙΙΧβΙΙβδ 1963), σ. 276,8-10" βλ. καί τό έν ύπομνήμ.ατι σχόλιον τοϋ 

έκδοτου. 
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γΊ εν νπερώω τόπογ ... έκ τον Λόγον μαθόντες... 

εν νπερώω τόπω, ώ νους ένίδρνται... 

Ό υπερώος τόπος έν τω είρμώ καί τω τροπ. 1 τής θ' ωδής του 

ανωτέρω κανόνος του Κοσμά τής Μ. Πέμπτης (Τριώδιον και Οιγ.- Ρ&γ.} 

ΆνΘολ., σ. 193,163-168) δέν ανάγει εις τά στεγαζόμενα έν ΰδασιν υ¬ 

περώα του Θεού, άλλ’ είναι το γνωστόν άνώγαιον του Μυστικού Δεί¬ 

πνου έν Ιερουσαλήμ (Μάρκ. ιδ' 15, Λουκ. κβ' 12). Εις την σχετικήν 

παρά Λουκά ιδία (κβ' 7-14) άφήγησιν περί τής αποστολής ύπδ του Ιη¬ 

σού των Μαθητών Πέτρου καί Ίωάννου εις οικίαν καί τής ύποδείξεως 

εις αυτούς υπό του οικοδεσπότου άνωγαίου έν αυτή μεγάλου έστρω- 

μένου προς έτοιμασίαν τού Δείπνου καί περί τής έλεύσεως έν συνεχεία 

του Χριστού εκεί μετά των λοιπών Μαθητών προσφέρει άναγο^γικήν 

έρμηνείαν ό άγιος Μάξιμος 6 Όμολογητής έν τή Έρωτ. γ' Τών προς 

Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων τής Θείας Γραφής1, οστις έν τέλει 

(σ. 59,59-70) συνοψίζει παραβαλλων το άνώγαιον προς τήν διάνοιαν του 

ανθρώπου, τον οικοδεσπότην τον άνερχόμενον εις το άνώγαιον ώς τον 

νουν2 τού ανθρώπου, προς ον ερχεται ό Λόγος Χρίστος όπως προσφέρη 

έαυτον εις κοινωνίαν, έφ* ό'σον 6 νούς έχει καθαρθή διά τής αρετής καί 

έχει πλουτισθή διά τής υψηλής γνώσεως. Τό χωρίον έχει ώς εξής: τό 

δε άνώγαιον ή πλατεία καί ευρύχωρος έστι διάνοιά τε καί επιτηδειό- 

της τής γνωσεως ϋειοις μυστικών τε και απορρήτων δογμάτων κατα- 

κοσμηθεΐσα ΰεάμασιν. ό δε οικοδεσπότης εστίν ό νους ό τω λαμπρώ 

τής κατ αρετήν οικίας και τω νψει καλλει τε και μεγέθει τής γνώσε¬ 

ως εμπλατννόμενος· προς δν μετά τών αυτόν μαθητών, τουτέστι τών 

περί φνσεως καί χρόνου πρώτων καί πνευματικών νοημάτων, ένδημών 

ο Λογος εαυτόν μεταδιδωσιν. πασχα γάρ αληθώς έστιν ή προς τον άν- 

1. (1 53§3-0. δίεεΙ, Μαχϊηιϊ ΟοηΓβδδοπδ ζ|υ*5ΐίοηε$ 3(1 Τ1ΐ3ΐ333ϊιιιτι, I, Τιιηι- 

ΗοιιΙ- Ιέβιινβη [ΒΓβροΙδ] 1980, σσ. 55-59. 

2. Περί τής δικκρίσεως τών άνωτέοων έκ τών πέντε γνωστικών δυνάμεων τής 

ΨυΧ%! διάνοιας και τοϋ υψηλότερου αυτής νοΰ, ή διδασκαλία έρχεται από του Πλά¬ 

τωνος καί τοΰ Άριστοτέλους καί έν συνεχεία τών Μεσοπλατωνικών καί τών Νεοπλα¬ 

τωνικών όπως υιοθετηθή υπο τών Χριστιανών (πβ. Ίω. Δαμασκηνού ’Έκδοσις ακριβής 

τής όρθοδοξου πιστεως, λς* 30-32, σσ. 88-89, ΚοΙΙεπ ή ήμετερα ψνχή διττάς εχει 
δυνάμεις, τας μεν γνωστικας, τάς δε ζωτικάς. καί γνωστικαί μέν είσι νους, διάνοια δό¬ 

ξα, φαντασία, αισθησις... βλ. συναγωγήν χωρίων καί βιβλιογραφίαν παρά Στ. Ίω. 

Κουρουση, Το επιστολάριον Γεωργίου Λακαπηνοΰ — Ανδρονίκου Ζαρίδου καί δ ιατρός 

- άκτουάριος Ιωάννης Ζαχαρίας..., έν ΆΟήναις 1984-1988, σσ. 406-415). 
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θρώπινον νουν τοϋ Λόγον διάβασις, καθ’ ήν το πλήρες άπασι χαρί¬ 

ζεται τοϊς άξίοις διά τής των οικείων αγαθών μετοχής παραγενόμενος 
μυστικώς ό τοϋ Θεόν Λόγος. 

Άλλ’ είναι πρόδηλον δτι την έννοιαν του έν τω άνωγαίω νοΰ ό 
άγιος Μάξιμος λαμβάνει έκ τοϋ Ώριγένους, οστις θεολογών άλληγο- 

ρικώς περί τής μυστικωτέρας έννοιας τοϋ υπερώου άπαντώντος πολ- 

λαχοϋ τής Π καί ΚΔ λέγει ενδεικτικούς έν τή ομιλία ιθ', 13,18-56 ε?ς 
τόν Ιερεμίαν (80 238, σσ. 226-230- ΡΟ 13, 488Ό-4890): ύπερωόν 
δε τον νοϋν τον υψηλόν καί έπηρμένον δείξω έκ τής Γραφής, ότε μαρ¬ 

τυρεί τοϊς αγίους ότι εις τά υπερώα τους προφήτας υπεδέξαντο..., καί 
άπαριθμών έν συνεχεία τό υπερώον τοϋ Ήλιού, τό υπερώον τοϋ Έλισ- 

σαιου, το υπερώον τών Αποστόλων από τής Άναστάσεως μέχρι τής 
Πεντηκοστής, τό υπερώον τοϋ Πέτρου, τής Ταβιθά καταλήγει εις τό 
άνώγαιον τοϋ Μυστικοΰ Δείπνου έπιφέρων: ούδεϊς ουν Πάσχα ποίών 

ώς Ίησοϋς βούλεται, κάτω έστι τοϋ άναγαίον, άλλα εί τις εορτάζει 

μετά τοϋ Ίησοϋ, άνω έστιν έν άναγαίω μεγάλω, έν άναγαίω σεσαρω- 

μένω, έν άναγέω κεκοσμημένω καί έτοίμω... 

Ή έκ τούτων θεωρία τοϋ αγίου Μαξίμου τοϋ Όμολογητοΰ εις 
τούς ανωτέρω στίχους του κατά Λουκάν φαίνεται οτι είναι ή πηγή του 
Κοσμά, διότι έν αυτή έκτος τοϋ έν τω ύπερώω νοϋ καί του ύψους αύτοϋ 
θεολογείται καί περί του έλθόντος εις τό υπερώον Ίησοϋ ώς Θεοΰ Λό¬ 

γου, ώς έχει καί έν τώ είρμώ θ' τοϋ κανόνος τής Μ. Πέμπτης. Άλλα 
ή μετονομασία τοϋ άνωγαίου τών Εύαγγελίων εις τό ταυτόσημον υ¬ 

περώον προκύπτει εκ τοϋ χωρίου τοϋ Ώριγένους, τοϋ οποίου τό σοοθέν 
ελληνιστί υπόμνημα εις τόν Ιερεμίαν οπωσδήποτε έγνώριζεν ό πο- 

λυΐστωρ Κοσμάς. 

Τά συζητούμενα τροπάρια τοϋ κανόνος είναι τά εξής κατά την 
έκδοσιν τής Ανθολογίας (σ. 193): 

Ειρμός θ' ωδής 

Ξενίας δεσποτικής καί άθανάτου τραπέζης 

έν υπερώιο τόπω ταϊς ϋψηλαΐς φρεσί, 

πιστοί, δεϋτε άπολανσωμεν, 

έπαναβεβηκότα λόγον 

5 έκ τοϋ Λόγον μαθόντες, ον μεγαλννομεν. 
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Τροπάριου 1 

’Άπιτε, τοϊς μαθηταΐς ό Λόγος εφη, τό Πάσχα 

έν υπερώιο τόπω, ώ νοϋς ένίδρνται, 

οίς μυσταγωγώ σκευάσατε 

αζνμω αλί/θείας λόγω" 

5 τό στερρόν δέ τής χάριτος μεγαλώνατε. 

Αλλά ή άντλησις έκ τοϋ Ώριγένους συνεχίζεται- έν τω ύπερώω 
υπό τοϋ Λόγου ό νοϋς διδάσκεται υψηλότερα νοήματα, μυεΐται τόν έπα- 

ναβεβηκότα λόγον, ήτοι ρήματα θεολογίας οία ήκουσεν ό έν τω Μυ- 

στικώ Δειπνώ έπιπεσών έπί τό στήθος τοϋ Ίησοϋ ήγαπημένος μα¬ 

θητής Ιωάννης (Ίω. ιγ' 23-25), ώς λέγουν οί έρμηνευταί καί διδάσκει 
καί ή ύμνογραφία1. Ό έν τώ Δειπνώ Ιωάννης κατά τόν Ωριγένη έρμ,η- 

νεύοντα τό ανωτέρω χωρίον (Εις τό κατά Ίω., τόμος λβ', 263, 276- 

277, 80 385, σσ. 298-300, 306' ΡΟ 14, 800Α-801Π) συμβολικώς τό¬ 

τε... άνακείμενος τώ Λόγω καί τοϊς μυστικωτέροις έναναπανόμενος, 

άνέκειτο έν τοϊς κόλποις τοϋ Λόγον... καί ό αυτός Ιωάννης πρότερον 
άνακείμενος έν τώ κόλπω τοϋ Ίησοϋ έπαναβέβηκε (ήτοι άνήλθεν υψη¬ 

λότερου εις τόν τόπον οπού άνέκειτο ό Ίησοΰς) καί άνέπεσεν έπί τό 

στήθος, καί τάχα μή άναπεσόντι έπί τό στήθος, άλλά μείναντι έπί τοϋ 

άνακεϊσθαι έν τώ κόλπογ, ονκ αν παρέδωκεν ον έπόθει μανθάνειν Ιωάν¬ 

νης ή Πέτρος λόγον. Έκ τοϋ έπαναβεβηκότος μ,αθητοϋ καί μυηθέντος 
έκ τοϋ Θεοΰ Λόγου δν έπεθύμει λόγον έν τώ ύμνουμένω υπό τοϋ Κο¬ 

σμά γεγονότι τοϋ Μυστικοΰ Δείπνου έρχεται καί ή έννοια τοϋ μυστα- 

γωγικοϋ λόγου ώς έπαναβεβηκότος, ήν προσφέρει καί πάλιν πρώτος ό 

1. Πβ. Ώριγένους Εις τό κατά Ίωάννην (Λ', 4,28-31, 23, 50 120Ι)ί$' ΡΟ 14, 

32Α): τών δέ Ευαγγελίων απαρχήν τό κατά Ίωάννην, ου τόν νοϋν ούδεϊς δύναται λαβεϊν 
μή άναπεσών επί τό στήθος Ίησοϋ μηδέ λαβών από Ίησοϋ τήν Μαρίαν γινομένην 

και αντον μητέρα..., Γρηγορίου Νύσσης Εις τό 'Ασμ-α (ΟΝΟ VI, σ. 41,6-10): ...ήγά- 

πησε τούς μαζούς τοϋ λόγου ό έπι τό στήθος τον Κυρίου άναπεσών Ιωάννης..., Εύα- 

γοίου Προς τούς έν κοινοβίοις ή συνοδίαις μοναχούς, 120 (Η. 0Γε$δπΐ3ηη, Νοηπεη- 

$ρΐβ£β1 υηθ Μοηοΐΐδδρϊθ^εΐ 3βδ Ειΐ3§ηοδ Ροηΐϊΐωδ ζυιη βΓδΐεη Μ3ΐβ ϊη <3θγ ϋΓδοΗπίΊ:, 

έν 1. ΜβιΉη (Ηγ8§.), 5ίικ1ϊεη ιιη<1 ΒεϊΙτ3§6 ζιιγ ΕγΡΙεπιπ^ ιαητί ΖείΙώεδΙϊηΐίηιιη^ Οοιη- 

πιοόϊβηδ, Εεϊρζί§ 1913, σ. 163, άρ. 120" πβ. και Λν. ΒοιίδδβΙ, ΑρορΒΐΗβ§ΐΏ3{;&. δΐ,ικίίεη 

ζιιγ ΟεδοΙιίοΗΐε θβδ έϊΐίεδίεη ΜοηοΗΐιιιιΐδ, ΤϋΒίη^εη [Μο1ΐΓ-5ίε6εο1<] 1923, σσ. 309- 

310): στήθος Κυρίου γνώσις Θεοΰ, ό δ’ άναπεσόιν επ’ αυτό ϋ·εο?.όγος εσται, Ψ.Χρυ¬ 

σοστόμου Εις τόν άγιον Ίω. τόν Απόστολον... (ΡΟ 61, 722Α): εις τό δεσποτικόν 

στήθος τοϋ Σωτήρος άνέπεσε και εις τό βάθος τής σοφίας και τής γνώσεως τόν νονν 
φωτισθείς έβόησεν ’Εν αρχή ήν δ Λόγος... Έκ τής Ύμνογραφίας βλ. πχ. το δοξαστικόν 
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Ωριγένης (έρμηνεύων τό χωρίον τοϋ κοιτά Λουκαν θ' 28 ΡΟ 17 344ΚΪ 

“ ! Ζθη επ“να<;εβνχότα λόγον είπεΐν..., καί έννοεϊ’λόγον άναγω’ 

γιχωτερον, υνηλοτερον* (προχειμένου νά έρμηνεύση διά τής μυσ-.χής 

2ΧΓθω28ρ! ών "ξ καί °κτώ τ"χωρία Ματθ· ιζ' 4> Μ-ΡΗ. I 

Καί Τέλος πρός όλοκλήρωσιν, ή έννοια τοϋ άζυμου της άληθείας 

λ°γ°ν (στιχ. 4 του τροπ. 1), ή όποια συνάπτεται πρός τό Α „ 

ρ'/ω, λαμβανετοιι έκ τής Α' Κορ. ε' 8 έπ. του Άπ. Παύλου (έορτά- 
μην, ζυμη παλαι? μφ & ^ κακώς ^ , & 

α^0ίί εα,χρ,^ας καί ά^θε/ας). Άλλα ό άζυμος λόγος προέρχεται 

εκ της διδασκαλίας του σαρκωθέντος Θεοϋ Λόγου, ό οποίος είναι συγ- 

χρονως και ο άρτος τής ζωής 6 έκ τοϋ ούρανοϋ καταδάς (Ίω. γ 48- 

’ Ι' Αρ,™ς κα™ ™ϋτα είνκι κκί ό λόγος τοϋ Θεοϋ τρέφων πνευ- 
ματικως, και έν συνδυασμώ πρός τό χωρίον τοϋ Άπ. Παύλου είναι λό¬ 

γος «ζυμος χ« «ληθης*. Επειδή δέ κατά τόν Γρηγόριον Θεολόγον (λόγ 

- ^ 50 25°: !· 102> «» ^γοι τής Χάριτος, οί αληθίζς λόγ1 
είναι και στερροι και ετι κατά τόν Γρηγόριον Νύσσης ό Άπ. Παύλος 

ιναι ο τοις τελειοτεροις στερροτέραν τε καί κρεώδη βρώσην τον λό¬ 

γον ποοων (Περί του βίου Μωϋσέως, II, 140, 80 1ΠΪ3, σ. 73) άλλα 

στερρα και αυτή η φυσις τοϋ «ζύμου άρτου, είναι κατανοητή καί ή αε- 

ταβασις εις τ ν έν συνεχεί, στίχον 5 τοϋ τροπ. 1: τό στερρότ « τής 

χαρηος μεγαλυνατε τδ όποιον άντιστοιχεΐ νοηματικώς προς τό παρά 

τΡηγοριω Νύσσης (Εις τήν 'Τπαπαντήν, ΡΟ 46, 1176Α): τό στερρόν 

ης *είας °ικ°™^4· Καί ούτως έπαναλαμδάνεται καί ένταϋθα τό 

Τής Λιτής καί Τό τροπ. 2 των άποστίχων τον Εσπερινόν τής η' Μαΐον - Μηναϊον 

έν ΘεσσαλονίκΓτεΒ; “«^ΐΛ ° -α^. 

Ματθ 2Ρ0 Χ13^868η ΜΟλΓΤ "ί Τί> ΐ7!ί?ην* ίπα'·αβ^*Ίτ°Κ (Ώριγ. Εις τό κατλ 

-—— 

Ϊ3ώ ;ί 
~ ^ ερμηνεία τοϋ άγιου Νικοδήμου, ενθ’ άνωτ., σσ 168-169 η-, -λ „ 

ΚΐΕΤ' ίνζ^ 
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νόημα των δύο τελευταίων στίχων του είρμοϋ' 6 άζυμος λόγος τής.άλη¬ 

θείας είναι. 6 έπαναβεβηκώς λόγος τοϋ ειρμού. 

δ ) ...παϊδες ϋεϊοι παρεδειγ μάτισαν 

Οι δύο πρώτοι στίχοι τοϋ είρμοϋ τής η' ωδής τοϋ τριωδίου τοϋ 

Κοσμά εις τόν ’Όρθρον τής Μ. Παρασκευής ήχου πλ. β' φερόμενοι έν 

τώ Τριωδίω και τή Ανθολογία ΟΗηβΙ: - ΡαΓαη&38 (σ. 194,13-14) όμο- 

φώνως: Στήλην κακίας αντίθεου | παϊδες ϋ'εϊοι παρεδειγμάτι¬ 

σαν... φαίνεται οτι έμπνέονται έκ τοϋ αγίου Μαξίμου (ζ)ιΐ335ΐϊοη63 βΐ 

6ιι1>ϊ&, άρ. 39,22-23, 1. Η. ϋβοΙβΓοΙί, 0080 10, σ. 33): ...στήλη άλός 

(Γέν. ιθ' 26), παράδειγμα πάσιν έκκειμένη, τής άλμώδους κακίας 

τψ άμετάθετον εξιν φέρουσα. Ένταϋθα δ λόγος άναγωγικώς περί τής 

γυναικός τοϋ Λώτ, ήτις κατά τήν διήγησιν τής Γενέσεως (ιθ' 15-26) 

φυγοϋσα μετά τοϋ Λώτ καί των θυγατέρων τά Σόδομα, άλλα βλέψα- 

σα όπίσω καί γενομένη στήλη άλατος έμφανίζεται υπό τοϋ έρμηνευ- 

τοϋ ως δηλοϋσα παραδειγματικώς εις πάντας τήν έμμονήν εις τήν 

άλμυράν κακίαν καί τά άποτελέσματα αύτής. Τό αλμυρός καί άλμώ- 

δης προς χαρακτηρισμόν τοϋ έφαμάρτου πολλαχοϋ των Πατέριον, έλκον 

τήν καταγωγήν από τοϋ Πλάτωνος (Φαιδρός 2433: ποτίμω λόγω αλ¬ 

μυρόν ακοήν άποκλύσασθαιΥ πβ. Γρηγ. Νύσσης: άλμην δε λέγω τήν 

ηδονήν, ή ή τής κακίας άλμη, καί άλλαχοΰ: ή ήμετέρα φυσις διά κα¬ 

κίας προς τόν αλμυρόν τούτον καί ανχμώντα τόπον κατασπασθεΐσα1. 

Έκ τοϋ χωρίου τούτου λαμ,βάνει ό Μελωδός τάς έννοιας τής στή¬ 

λης, τής κακίας καί τοϋ παραδείγματος. Ή στήλη συνδέεται προς τήν 

κακίαν (φέρει τήν έξιν τής άλμούδους κακίας), έκτίθεται δέ (έκκειμέ¬ 

νη,) ώς παράδειγμα εις πάντας. Καί συντίθενται οι άνοιτέρω δύο πρώτοι 

στίχοι τοϋ είρμοϋ, καί ή έ'ννοια έν συνδυασμώ προς τό χωρίον έξ οϋ άν- 

τλοϋνται έχει ώς έξής: «Τήν στήλην (καί έννοεΐται τήν χρυσήν εικό¬ 

να2) τοϋ Ναβουχοδονόσορος (Δαν. γ' 1-6) έξέθεσαν (ήλεγξαν) ώς πα- 

1. Βλ. τά χωρία παρά Ργ. Μβιιη, Ββχΐεοπ (τΐ’β^οπϋηιιιη. λνόιΐβΐώαοΐι ζα (1«η 

δοΐιήίΐβη Ογ6§ογ8 νοη Νγδ53, τ. I, Ρβίθεη - ΒοδΙοη - Κοίη [ΒγϊΙΙ] 1999, σ. 210. Τά τοϋ 
Γρηγορίου Θεολόγου καί άλλων σχετικά βλ. παρά Μ. ΚβΐΊδοΗ, Βί106ΓδρΓ3θ1ιβ 5εϊ Ογθ- 

§ογ νοη Νβζϊβηζ. Εϊη Βείΐτηβ ζιιγ δρέί£3η1ΐ1ίβη ΚΙαείοΓίίύ ηηΟ Ροριιΐ3Γρ1ιΐΙο5ορ1ιΐβ! Ογ»ζ 
1980 (0γ3Ζ6γ ΐΗβοΙο^ίδοΗε δΐυΟΐεη 2), σσ. 92-93. 

2. Κατά τον Α. Κ3ζ1ΐ(ΐ3η, Α ΗϊδίοΓχ..., σσ. 116-118, ό Κοσμάς αποφεύγει 
τήν χρήσιν ορών σχετιζομένων προς τάς εικόνας (ώς βλέπομεν καί ένταϋθα στήλην αντί 

εικόνα, ήν παρέχει τό κείμενον τοϋ Δανιήλ γ' 1: εϊκόνα χρυσήν). ^Αρά γε έκ τής ύπο- 



ράδειγμα μνημείου (στήλην) άντιθέου κακίας οί θείοι παΐδες» [καί ή 

συνεχεία: κατά Χρίστον δε φρναττόμενον \ ανόμων συνέδρων βονλεν- 

εται κενά, | κτ είναι μελετά τον ζοοής κρατούντα παλάμη... (Άνθολ 

σ. 194,1ο-17) δυναταί νά έρμηνευθη: «παρά ταϋτα τδ συνέδριον των ανό¬ 

μων δέν παρεδειγμάτισεν (ήλεγξεν) ώς κακήν τήν κενήν βουλήν (π« 

Ψαλμ. β 1, Πράξ. δ' 25, Α' Μακκ. θ' 68) τής θανατώσεως του Ιη¬ 

σού, του κυρίου τής ζωής...»]. Ή έννοια του ρ. παραδειγματίζω: έπι- 

οεικνυω ους παράδειγμα, εύοδοϋται ένταϋθα καί συμφωνεί προς τό νόη- 

μ.α του χωρίου του αγίου Μαξίμου. 

Εκ του αγίου Μαξίμου φαίνεται οτι έμπνέεται λόγω λεκτικών 

ομοιοτήτων καί τό χωρίον τού Ψ.Χρυσοστόμου, Είς τήν προσκύνησή 

του Τιμίου Ξύλου, ΟΡΟ 4672 {ΡΟ 62, 7490)ι; τ0*τ0 (3α. τό Τίμιον 

ΰύλ°ν) νϋν π9οσκννεϊται και παραδειματίζεται της κακίας ό αρχών 
και, στηλιτεύονται δαίμονες. Έάν τό παραδειματίζεται είναι ορθή άνά- 

γνωσις (καί ούχί αβλέπτημα, όπερ πιθανόν, άντί παραδειγματίζεται2), 

τότε εύρισκόμεθα προ αθησαύριστου παραδειματίζω έξ ομοίως άθη- 

σαυρίστου δειματιζω (άντί του γνωστού δειματόω -ώ) καί ή έννοια θά 

είναι: έκφοβίζεται τής κακίας ό αρχών άντί τού παραδειγματίζεται, 
ήτοι εκτίθεται είς κοινήν οψιν, άποκαλύπτεται ό αρχών τής κακίας καί 

καταγγέλλονται, ονειδίζονται οί δαίμονες. Τό νά ύπόκειται τό παρόν 

χωρίον ώς πηγή έμπνεύσεως των πρώτων στίχων του ειρμού τού Κο¬ 

σμά δέν φαίνεται πιθανόν καί διά τό μεταγενέστερον τής συνθέσεως, 

και μαλιστα ύπάρχοντος τού έκφραστικωτέρου χωρίου τού άγιου Μα- 

ξιμου, και διά τούτο καί ή συζήτησις αν τό παρεδειγμάτισαν είναι όρθό- 

τερον ή έν υποτιθέμενον παρεδειμάτισαν περιττεύει. 

αθεμενης συνειδητής τούτης αρχής ή λόγω τής άντλήσεως έκ τοϋ κειμένου τοϋ άγιου 

αξιμου ενταύθα εισηχθη ή στήλη άντί τής είκόνος; "Αν καί κατά τον Βίον του Κο- 

Τ* ;7ο ' της (Ί> Ε,6ΐθΓ^ί5? ν* ™δίίε δε Οοδίηαδ1ε Μέΐοδε, 

τη~α ° 1981’ σσ' 111"112’) ούτος ε?*ε <?ανεΡάν άντιε-.κονομαχικήν δραστηριό- 

, . !· Το πολύ μεταγενέστερον του συμπιληματικοϋ λόγου τούτου (μέχρι καί τοϋ θ' 

αι.) ε ειξεν η μελετη του 5. 3. νοιευ, ΡοηΙί δεΙΡοιηεΙία ρδεαδοεπδοδίοπιίοα “Ιη βδο- 
Γ3ΐιοηβιη νεηβΓαηδ» Οπιοίδ”, ΟΟΡ 58, 1992, σσ. 279-283. 

ιδία 751 7ύ2 ^ ν£0τευκτΚ καί σύνθετα· βλ. 
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ε') Κύριε, ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσονσα γυνή... 

Ή λογία μοναχή, ποιήτρια καί ύμνογράφος τού α' ήμίσεος τού θ' 

αί. Κασσία ή Εικασία ή Ίκασία (καί Κασσιανή είς τό ίδιόμελον δοξα¬ 

στικόν τού πλ. δ' ήχου Κύριε, ή έν πολλαϊς άμαρτίαις περιπεσονσα 
γυνή — Τριώδιου, Άπόστιχα ’ΌρΘρου Μ. Τετάρτης καί στιχηρά Ε¬ 

σπερινού τής αυτής ήμέρας, Οιγ. -Ρ&γ., Άνθολ., σ. 104) [ΡιηΒΖ 3637] 

δεν είναι θαυμαστόν οτι άντλεΐ καί αύτη έκ τού πλούτου των έργων 

εκκλησιαστικών συγγραφέων. Ήδη έχει δειχθή ότι έκ των έργων αυ¬ 

τής τό δοξαστικόν είς ήχον β' τού Εσπερινού των Χριστουγέννων (Μη- 

ναίον Δεκεμβρίου κε') άρχόμενον: Ανγούστον μοναρχήσαντος... κατά 

τους πρώτους στίχους αυτού έχει έμπνευσθή έκ τής «Ευαγγελικής προ- 

παρασκευής» τού Ευσεβίου Καισαρείας (Α', 4-5, σσ. 15-16, ΜΐΈδ)1. 

Διά τού παρόντος παρατηρεΐται ότι καί τού άνωτέρω δοξαστικού 

τής Μ. Τετάρτης2 είναι δυνατόν νά άνιχνευθούν χωρία προγενέστερα 

1. Στ. Ίω. Κουρούση, Εις τήν ύμνογράφον μοναχήν Κασσίαν, ’Αθηνα ΠΑ', 

1990-1996, σσ. 429-430. 

2. τοϋ οποίου φιλολογικοί ύπομνηματισμοί αξιοπρόσεκτοι έχουν δημοσιευθή υπό 

Εν3 (^{Ήχ^ΐοΙοιι Τορρϊη§, Τ1ΐ6 ΡδβΙιηΐεΙ, 5ΐ. Ειιΐιε 3ηδ Κ35513 Βίε Νιιη, Βγζ3ηΙΐηε 

δΐυδϊεε 9, 1982, σσ. 199-210 (άνιχνευούσης χωρία έμπνεύσεως κυρίως έκ τοϋ Ψαλτη¬ 

ρίου καί προσφερούσης υλικόν εις τήν καί περί Κασσίας μελέτην Ε. Η. Κ. Κείΐγ, Εγοιπ 

ίΡ3ΐ1οη ^νοιη3η’ Ιο ΤΗεοΙοάοδ..., έν «Βγζβηΐϊηε Ν3πτ3ίίνε», ΡήρβΓδ ϊη Ηοηοιίί οΓΚο^θγ 

5οο11, ΜεΙΒουτηο 2006, σσ. 173-181), καί Α. Όγοίι, Οη 03δδί3, Κύριε, ή έν πολ- 

λαϊς..., Βγζ3Πΐ:ΐοη ΙΛ7Ι, 1986, σσ. 63-76, ένθα προσκομίζονται παράλληλα Γραφικά, 

ύμνογραφικά καί συγγραφέων χωρία. Τά περαιτέρω συζητούμενα έρχονται είς συμπλή- 

ρωσιν' έπειδή ένεκα τής λεκτικής καί νοηματικής συμπτώσεως προς ανάλογα χωρία 

εκκλησιαστικών συγγραφέων, άφορμωμένων συνήθως από των Γραφικών, φαίνεται 

χρήσιμον νά έρευνηθή ή σχέσις τοϋ ποιήματος τής Κασσίας είδικώς καί προς αυτά. 

Οτι το δοξαστικόν τροπαριον τούτο είναι έργον τής Κασσίας (Κασσιανής) μαρ¬ 

τυρεί όμοφώνως ή χφος καί ή έντυπος παράδοσις' βλ. Ιίδε Ρνοοίιο\ν, δίιιδϊεη ζ\ι δεΓ 

ΡεΓδοη, δεπ λΥβιάεη ιιηδ δειη Ναοΐδεύεη δει- ΌϊοΗίεπη Κβδδία, ΒειΊϊη [Αίοδβπιΐε- 

Υει-13^] 1967, σσ. 40-41, καί τής αυτής, Νειιεδ ζα δεπ Ηγιηπεη δεΓ Κ3δδΪ3 3ΐιε Οοδ. 

ΜείεοΓ. Μεί3ίηοΓρΗοδεοδ 291, έν Ργ. Ρ3δε1ι1<ε (Ητε^.), ϋΒεΓίϊβΓεηιη^εδεθϊεΗθίοΗε 

1)ηίεΓ3ΐκ:1ιιιη§εη, Βειδίη [ΑΙιαδείΏΪε-νεΓίΗ^] 1981, σσ. 495-498, έν σ. 495. Μία καί 

μόνη μαρτυρία προσγράφουσα τό σύνθεμα είς τον πατριάρχην Φώτιον κρίνεται εσφαλ¬ 

μένη (ΚοοΒοιν, δίυδίεη..., σ. 41)’ πρόκειται περί τής μαρτυρίας τοϋ κώδ. Τιμίου Σταυ¬ 

ρού Ιεροσολύμων 43 τοϋ έτους 1122 περιέχοντος τό Τυπικόν τοϋ Ναοΰ τής Άναστά- 

σεως, ένθα: ποίημα Φωτίου πατριάρχον Κωνσταντινουπόλεως (Άθ. Παπαδοπούλου 

Κεραμέως, ’Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ. Β', 1894 [Βπαχείΐεδ 1963], 

σ. 78) αυτόθι παρατίθεται και το τροπαριον τής Κασσιανής φέρον τήν γραφήν διε£ά- 

γων. Βλ. καί ’Αρχιμ. Καλλίστου, Ιστορική έπισκόπησις τοϋ Τριωδίου. Τό σχέδιον 
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τη.; Κασσιας, είτε έχυντα φραστικάς ομοιότητας προς στίχους του δο¬ 

ξαστικού είτε περιέχοντα αλλεπαλλήλους εικόνας, έκ των οποίων δύ- 

ναται μετά πιθανότητες να ύποστηριχθή ότι ή Κασσία αντλεί άφορμάς 

ο;.(·); πλάση τάς εικόνας καί διατυπώση τάς έννοιας των στίχοιν της 

Ούτως ό στίχος 1 άπηχεΐ ενδεχομένως φραστικήν έπίδρασιν έκ τής 

Εκκλησιαστικής ιστορίας του αύτοΰ Ευσεβίου (III, 39, 17), ένθα άνα- 

γινωσκεται: εκτέθειται δέ (δο. Παπίας) και άλλην Ιστορίαν περί γυ¬ 

ναίκας έπι πολλαϊς άμαρτίαις διαβληθείσης έπι τον Κυρίου, ψ τή 

καθ' ^Εβραίους εύαγγέλιον περιέχει Κ 'Όπερ συνδέει άμφότερα τα χω¬ 

ρία είναι και ή ακολουθία των λέξεων και ή κατά δοτικήν έκφορά (πολ- 

λαις άμαρτίαις), διότι ή φράσις: αί άμαρτίαι αυτής αί πολλαϊ άπαν¬ 

τα εις τό Εύαγγέλιον (Λουκ. ζ' 47). Ή φράσις πάντως έν πολλαϊς 

άμαοτιαις άπαντα καί εις τον Χρυσόστομον (Εις τούς άνδριάντας όμ. 

'-θ', 3: ΡΟ 49, 192Α): ή τοϋ Θεόν φίλη πόλις... και έν πολλαϊς άμαρ- 

τιαις συγγνώμης τνχοϋσα...) κ.ά. Και ή άμαρτίαις περιπεσοϋσα έχει 

αντίστοιχον πάλιν εις τον Χρυσόστομον, Προς Σταγείριον λόγ. Β' β' 

ΡΟ 47, 4500: τό αμαρτία περιπεσεϊν. 

Περαιτέρω εις τούς στίχους 5-16: οίμοι, λέγονσα, ότι νύξ μοι 

υπάρχει (με συνέχει Τρ. Τώμης, σ. 644), | οίστρος ακολασίας ζοφώ¬ 

δης τε και ασέληνος, | έοως τής άμαρτίας κτλ. έκτος των Γραφικών 

χωρίων2 πήγα! φαίνεται ότι είναι και όμιλίαι τού Χρυσοστόμου ή τού 

Η'ευδο-Χρυσοστόμου, έν αις προϋποτίθενται και πάλιν έμπνέοντα τά 

σημειωθέντα χωρία τής Γραφής. Οιον ό οίστρος ακολασίας άπαντα έν 

λόγω Εις τον Ιωσήφ καί περί σωφροσύνης, φερομένω ως ΨλΧρυσο- 

στομικφ (ίσως τού Νεστορίου, ΟΡΟ 4566), ΡΟ 56, 587Π Είναι και τό 

θέμα τής ομιλίας παρεμφερές προς τό τής αμαρτωλού γυναικός τού 

κατχ Λουκαν (γυνή του Πετεφρή Γέν. λθ', 7* ή αμαρτωλός Αουκ. ζ' 

3^0. Το Μ .Χρυσοστομικόν χωρίον συνδυάζει τον οίστρον ακολασίας 

αύτοΰ, Νέα Σιών ΚΘ', 1934, σ. 564. Ή δέ σημείωσις Σιναϊτοιοΰ 

κωδικός περί της πατρότητος του τροπαρίου, δ'τι είναι ποίημα Ταϊσίας τής πόρνης 

,„ως 7γ}?'^τ0; ({Βλ; Θεοθ· Ί'ζεδάκη, Κασιανή ή μεγάλη τής Εκκλησίας μελωδός’ 
Ηράκλειον Κρήτης 1959, σ. 11, σημ. 4). 

1 · Ότι αϋτη δύναται να. παραβληΟή πρδς την 7;αρά ’ϊω. η' 3-11 έπί μοιχεία κα- 

'.ε·.Λημμένην και τήν παρά Λιδύμω αμαρτωλόν ρλ. Η. .1. ΚΙ;ιυ<·|<, ΑροΙαγρ}^ Κν2η- 

ί:,'Ι|Ρ'ί· Γ'['« Κιΐ!ί>*Ιιπιη§, 5ΐιιΐι§;ιιΐ )Κηΐ1ιοΙ»$ιΊιοίϊ Βί!,Η™<·Η<) 2002.. ο. 59. 

2. Ιερ. η 23 (τις δώυει κεφαλή μου ύδωρ και όψΟαλμοϊς μου πηγήν δακρύων 
κα, κλαναομα, τί,ν λαόν μου τούτον ήμ/οας και ννκτός...), Ταλμ. λζ' 7, 9 (κατεκάμ- 

V νη-' >ως τέ/.ονς... ώρνόμψ ένιό στεναγμού τής καηδίας μου...). 
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μετά τού έρωτος, ως καί έν τω δοξαστικώ τής Κασσιανής: ...φιλ,εϊται 

υπό δεσπότου (δο. Πετεφρή ό Ιωσήφ), φιλεϊται νπό δεσποίνης' άλλέ ό 

μεν τοϋ δεσπότου πόθος αγαθός, ό δε τής δεσποίνης έρως πονηρός, ό 

μέν γάρ αυτόν έφίλει δι εϋλάβειαν, ή δε δι οίστρον ακολασίας' καί 

οσον έμηκύνετο ό χρόνος και τό τής μορφής κάλλος έπήνθει, τοσοϋτον 

εκείνης ό περί αυτόν δεινός έρως έπηνξανε. Ό οίστρος ακολασίας καί 

έν Ψ.Χρυσοστομικω λόγω Εις τήν Σουσάνναν (ομοίως πιθανώς τού 

Νεστορίου, ΟΡΟ 4567), ΡΟ 56, 5910, άλλ’ άνευ τής προσθήκης τού 

έρωτος: ...ώσπερ λυύκοι τήν αμνάδα κατεϊχον, τω οϊστρω τής άκολα- 

σίας σπαράξαι βονλόμενοι. Τό χωρίον τοϋ μύθου 54,8-9 τοϋ Συντίπα 

φιλοσόφου (ΗαιΐδΓ&ΐΙι - Ηιιπ£6Γ, τ. 1/2, σ. 179) συναναφέρει οίστρον 

ακολασίας και έρωτα, αλλ οι μϋθοι τοϋ Συντίπα είναι έργον των Πα- 

λαιολογείων χρόνων1, καί έρωτάται μήπως τό χοορίον τούτο έμπνέε- 

ται έκ τοϋ Τ.Χρυσοστόμου ή καί αυτής τής Κασσιανής. Τούναντίον 

σχέσις, αλλά χαλαρά, τών στίχων τούτων τής Κασσιανής άνιχνεύεται 

προς τον άνάλογον λόγον τοϋ Άμφιλοχίου Ίκονίου Εις τήν γυναίκα 

την αμαρτωλόν την αλειψασαν τον Κύριον μ,ύρω καί εις τον φαρισαΐον: 

...τους νέους προς ακολασίαν νπέσνρεν... καί ...οίστρώσα τό τής ά¬ 

μαρτίας πέλαγος αντλώ2. 

Άλλ’ ή άντλησις έκ τοϋ Χρυσοστόμου έχει συνέχειαν. Ή ομιλία 

Εις τον μακάριον Φιλογόνιον..., δ' (ΡΟ 48, 754Α-Β): ή πόρνη... τών 

άγιων και ιερών εκείνων ήψατο ποδών, τους βοστρύχους λύσασα, 

πηγάς δακρύων έκ τών οφθαλμών άφεΐσα, τό μύρον κενώσασα, έχει 

είς δύο τουλάχιστον σημεία (βόστρυχοι, πηγαί δακρύου3) ταυτότητα 

έκφράσεως έπί τοϋ αύτοΰ θέματος, ο'ίαν δεν προσφέρει ή Ευαγγελική 

διήγησις. Αλλά καί ό Τ.Χρυσόστομος (Σεβηριανός Γαβάλ ων; ΟΡΟ 

4614) Περί μετάνοιας..., δ', ΡΟ 59, 7640: ον μόνον τό μύρον κατέχε- 

εν, άλλα και τάς πηγάς τών δακρύων έκίνησε, καί τό ομοίως Ψ.Χρυ¬ 

σοστομικόν έπί τοϋ αύτοΰ θέματος, ΡΟ 61, 712Α, καί ή Επιστολή θ', 

3ο Είς Όλυμπιάδα τοϋ Χρυσοστόμου (80 136ΐδ, σ. 228,29): ννξ ήν 

1. II. Ηιιη^εΓ, ϋίε ΗοοΙίδρΓαοΗΙϊοΗε ρΓοίϋηβ Ιϋίβΐ’&ΙιΐΓ 3βΓ Βγζ3ηΐίη6ΐ\ τ. I, 

ΜϋηοΙιβη 1978, σ. 96. 

2. ϋ&ΐ6ηι&. Αιηρίιϊΐοοίιΐί Ιοοηίβηδΐδ Ορει-α, Ταπιΐιοιιΐ - Βειινοη [Βι-εροΐδ] 

1978, σ. 112,119-120,136-137, 115,199, §§ 4, 5, 6. 

3. "Αλλα μεμονωμένα χωρία Χρυσοστόμου (ΡΟ 47. 394Ό) ή Γρηγορίου Θεολό¬ 

γου (λόγ. ε', 26, η', 14, ιδ', 11, κβ', 8, έπίγρ. 144,ΐ) περιέχοντα μόνον τήν φράσιν 

πηγαϊ δακρύων δεν θά συζητηθούν ώς πηγαί τής Κασσίας. 
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αοι λ ηνος, ή ν ν ξ μέση, ζοφώό ης σκοτεινή, εύρ»'σκον-αι τ-ηλ' ι 

σιον ~??“ ;? £κ?Ρ«™ ^ής Κασσίας. °λ" πλγ>" 

εννοιών, αί όποια- οικοδομούν τού. άν, ' * *υΡ“^ερων εικόνων καί 

είναι δυνατόν να ύτ-οστηρ.νθλ ό-ι ' * στΐχ°υζ τ^ς Κασσί«ζ' καί 

γ„:ιγ' ·; *·*■“- ί™··' *»« 

™ ή &(** παράδοξος (βλ κάτω- 5 τ " ^ *“**- 
*ράω>, ο! π/δκα/αοί -ών ,η,νΛ, > * , ιΚ νε^> ^ πγ1Ύ*Ι <5«- 

νοϊ ή πικροί στεναγαοί τό ?πΙη Λ ~ κα™φίλησίς τών ™δών, οί έλεει- 

τών ονοανών α· νύκτε’- ή Ενα **’ ™ ε*ίκαμ(ρθ9)ναι> τ'° ^τελθεϊν έκ 

δημιουργός δέν τιροσκολλατοκ α..αητ·κώ< άλλΑ X *-ονομος 
λεκτικάς άφορμάς έκ τοϋ ' δέΧεται «ηματικας 5) 

•«ρβ^ Τ^ζ™ρομοΓ «τ* *°2 
μ«τος. Τά χωρία τοϋ λόγου "“/ποΓΓ Τ» Τ ΤΑ^«ΡΤί- 

φθήσεται, πρός ταντα & εύαπλαγχνος οώο^αϋττ, *πίκα^' 

(«ο. παρά του φαρισαίου Σίη^υσΑ ; V , *“ η δε η πα$α σοϋ 

μον τούς ηό6«ς, ονς ονκ Μαψεν όλΙ τί^Τάσσί ^ —Γ ^ 
τα κύματα... βλέπεις βηηνν > ο ? , σσ??^ τα υόατα καί 

Τ' “ΛΑ; & ™ ** ^ος7μΧΖτΖο%νψ ΖΤη 
νουτων εντΐορεϊναμάτων, όοοτ αϋτη δακρύων ΖπΙοάδΖί ' 

τω„ ^ π0ι3(δ„ Τ0ύ? „Λοχ<{ ^ ^Η- 

,Τα *“ ^ ««**ΙτεΤΖμ'οΖ 9 Γ 

τ ^ΏΪ,Κϊ 
/_„ ~ 1- Ελαχΐσται ομοιότητες υπάρχουν καί εις έ-<ί0(νν ψ· Υ 
(σαφώς μεταγενεστέραν) Εις τόν φαρ.ίαΓον ν.! ’ ? Έ.Χρυσοστομικήν όμιλίαν 

Υ Η^ιιϋ-Ι Μ Τβνβί, Τη; ^ ίΚ-Η· — ηη- 
ρο15] 1994, σσ. 176-184 ιδία τό /αΐ!ί ’ -'°Η 7$° 0ίηΐε*’ νοΙ' Γ’ Τ«^Ηοαί [Βγ6- 

ε?ναι συζητήσιμοι, ώς πηγαί τής Κασσίαω 18°’20θ) καί' πΡ°9«νώς δέν 
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δέξαι της εύσεδείας τας δωρεάς, δέξαι τής μετάνοιας τον στέφανον, 

δέξαι τών πικρών στεναγμών τον γλυκντατον καρπόν, δέξαι τοϋ 
σκυθρωπού σπόρον τό γλυκντατον βέρος (732Β-733Α) ...μή δ έξη 
σύμβουλον τον όφιν, ϊνα μή γνμνωθής ώς ή Ενα. ...τον άποσμήξαν- 

τά σου τον ρύπον (734Α-Β). 

Άλλα στοιχεία χρήσιμα εις την άνίχνευσιν τών πηγών του τρο¬ 

παρίου εντοπίζονται καί εις τον ανωτέρω λόγον τοϋ Άμφιλοχίου Ίκο- 

νίου, άν μή εις την αυτήν έκτασιν, πάντως ένδιαφέροντα καί αυτά ώς 

προς τον προσδιορισμόν τών πηγών τοϋ τροπαρίου, οιον: ...άλαλήτως 
έφθέγγετο τοϊς στεναγ μ ο ϊς τής καρδίας δυσωποϋσα τον Κύριον (§ 

6, σ. 115,189-190), ...αυτή δέ πηγας δακρύων έκ τών βλεφάρων άφεΐσα 
τής αμαρτίας αυτής τον ρύπον άπέσμηξε (§ 11, σ. 123,403-404), ...μα- 

καρίσωμεν ούν την άνθρωπον (δο. τήν αμαρτωλόν) την τά τής Ενας 
καλύφασαν κακά (§ 12, σ. 125,419-420). Δέν είναι δυνατόν νά παρα- 

βλεφθή ή πρόδηλος σύμπτωσις προς τά χωρία τοϋ Άμφιλοχίου καί νά 

μή θεωρηθή καί ο λόγος αύτοϋ Εις τήν γυναίκα τήν αμαρτωλόν... (καί 

διά τήν ταυτότητα του θέματος) ότι όντως ανήκει εις τάς πηγάς τής 

Κασσίας. Έτι δέ όλιγοότεραι συμπτώσεις καί εις τήν Όμιλίαν του όσι¬ 

ου Έφραίμ εις τήν πόρνην [ΟΡΟ 4046], ένθα ή σημ,αντικωτέρα όμοιό- 

της άπαντα εις τό χωρίον: δέξαι, Χριστέ, τους οχετούς τών δα¬ 

κρύων μον... (έπανέκδ. Κ. Γ. Φραντζόλά, Όσιου Έφραίμ του Σύρο 

έργα, τ. Ζ', Θεσσαλονίκη 1998, σ. 105). 

Είναι δέ πολύ πιθανόν οί λόγοι Πρόκλου(;), Άμφιλοχίου καί Έ¬ 

φραίμ, καί ιδία ό πρώτος ώς Χρυσοστομικός καί κατά τήν επιγραφήν 

λεχθείς τή Μεγάλη Τετράδι, νά άπετέλουν κατά τήν εποχήν τής Κασ¬ 

σίας αναγνώσματα επ’ Εκκλησίας εντός τοϋ Όρθρου άναπτύσσοντα 

ψυχωφελώς άλλά καί ρητορικώς τό θέμα τής ήμέρας, ώστε τά χωρία 

αυτών νά ήσαν έναυλα εις τάς άκοάς καί τής μ,οναχής ύμνωδοϋ καί τοϋ 

έκκλησιάσματος, καί ό ποιητικός χειρισμός νά ήκολούθει τήν επίκαι¬ 

ρον φρασιολογίαν τής προβλεπομένης υπό τοϋ Τυπικοϋ άναγνώσεως1. 

1. Μαρτύριον υπέρ τοϋ εύλογου τής ύποθέσεως ταύτης αποτελεί ή μεταγενέστε¬ 

ρα εϊδησις τ» Τυπικού τής μονής τοϋ Σωτήρος τής Μεσσήνης του έτους 1131: Τη αγία 

και μεγάλη δ' Εις τον δρθρον... άνάγνωσις εις τό πανηγυρικόν, λόγος τοϋ Χρυσοστό¬ 

μου εις την πόρνην, και έτερος τοϋ άγιον Έφραίμ. καί εις τό κατά Ματθαίον (δο. του 

Χρυσοστόμου) τοϋ ευαγγελίου τής λειτουργίας (Μ. Αγγ&πζ, Εε Τχρίεοη δα ιποη&δΙβΓβ 
διι δίΐϊηΙ-δ&ιινειίΓ ^ Μεδδίηε. Οοδβχ Μεδδϊηεηδϊδ £Γ 115 Α.ϋ. 1131, Κοιηα 1969 [ΟΟΑ 

185], σ. 232,17-25)· Δέν αποκλείεται ό λόγος τοϋ Χρυσοστόμου εις τήν πόρνην νά είναι 
6 ανωτέρω Τ’.Χρυσοστομικός, ό δέ λόγος τοϋ άγιου Έφραίμ νά είναι ή ομοίως άνωτέ- 
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>Γ Κ,α^λ0’. εώικω« 01 στίΧ“ 17" 18: 0Λ«ρτ«δ» μου τά πΛήθη (πβ. 
Ιακ. ε 20) *«/ κριμάτων σου αβύσσους | τις εξιχνιάσει, ψυχοσώστη 

ΖΤ19 μ°ν; ?!"'*οδν μέν Τύν στίχον: τα κρίματά σου 

αΛνσσ0ς.?*λ\ (Ψ*Τ λε' 7) ■“* τής Άποστολικής Μσεως 
( 1 ωμ. ια 35): ως ανεξερεύνητη τη κρίματα αυτόν και όνεξιχνία 
οτυιαΐ οδοί αυτού, άλλ’ 6 συνδυασμός των δύο τούτων χωρίων άπαν- 

’Ι Τ'7 ^ παλαιούς πατέρας καί συγγραφείς μετά τον Ωριγένη- 

-.ο. Μ. Βασιλείου (;) Κατά Εύνομίου Ε' [ΟΡΟ 2837η], ΡΟ 29, 7490· 

εί γάρ τά κρίματα αύτοϋ άβυσσος πολλή, ως φησ'ιν ό Προφήτης 
■και αι οδοί αύτοϋ ανεξιχνίαστοι, ονκοϋν πάντως και άνεξερεννητο’ι 
κατα τον Απόστολον. 

„ ’Α''λά καί λεπτομερέστερου φίλολογίκήν συζήτησιν προκαλεϊ καί 
ε.ερον χωριον τού αυτού δοξαστικού: 

ς') ...ο νεφέλαις στημονίζων τής ΰαλάσσης τδ ϋδωρ 

Ή συνήθης έν τη ψαλμωδία τής Ελληνοφώνου Όρθοδοξίας έκ- 

φορά τοϋ στίχου 9 (Άνθολ., σ. 104) τού ανωτέρω τροπαρίου εϊνοα· «5 

νεφε/.αι; διεξάγων τής ϋαλάσσης τδ νδωρ, ήτοι «ό &ά των νεφών 
εςαγων το ϋδωρ τής θαλάσσης» ή «δ είς τ«ζ νεφέλας ανάγουν...»1 

όπως ό-οχετεύση, εννοείται, έν συνεχεία τούτο είς τήν γην (πβ. Ταλμ! 

?ω Όμιλία είς τήν πόρνην (Α556,η3ηί, III, σσ. 385-395, Φραντζόλας, τ. Ζ', σσ. 86- 

' , ;·εΓ'7-0υσα δ',α μακ,Ρών κα1 Τ5ν στιχομυθίαν τής αμαρτωλού μετά τοΰ μυρεψοΰ 

:*> . . 7?ασεν αυτη 70 μυΡ°ν ^αραγενομένη δε πρός τινα των μνρεγών εφη αύτώ 

Ι'^ωζ εί?ην?'°0ί’ μύρον εκλεκτόν βάσκον τίμιον. όπωςμήάρΐ 
το ίσον αντον πωποτε'φ γάρ αυτό επάγω, μείζων ύπαρχε, πάντων *τΛ.), τήν έμπνεύ 

^σαν .ο .ου Κοσμά Μελωδου (Δετοράκη, Κοσμάς ό Μελωδός, σ. 217) δοξαστικόν 
• ων Λινών του ΟρΘρου τής «ΰτής Μ. Τετάρτης: 7/ αμαρτωλή εδραμε πρός το μύ- 

Γ ."·*?' τνμνρεψφεβόα· δός μοι τδ μύρον... (Τρι^ιον), καί πρότερον τους οίκους 

Ζ-'1* Χ0ν;ακι°” 1 τ°υ Ρωμανοΰ Ε1' Φ πόΡνην, έν οίς αναπτύσσεται ό διάλογος 
; ,, αμαρ.ωλου μετά του μυρεψοϋ, άρχόμενος διά τοΰ αύτοϋ: δός μοι... μύρον (Μηϊμιιο, 

·. 1, σσ. Α-2-28*,. Το αρχαιοτερον τοϋ λόγου τούτου τοΰ Ελληνικού Έφραίμ φαίνε- 

^ έν *υτ* μείζθνο^ έκτάσεως τοϋ διαλόγου καί έκ τής πλουσιωτέραε ευρη¬ 
ματικότατος αυτου. Γ * 

ί. Κατά τόν Έμμ. Ιίεζόπουλον, Ή Μεγάλη Έβδομάο, έν ’Λϋήναις 1929, σ. 

. «συ, οστις εξάγεις της θαλάσσης τό ύδωρ καί μεταποιείς είς νεφέλας». Περί τής 

οε ηνικης ογοτεχνικης άποδόσεως τοϋ τροπαρίου τής Κασσιανής βλ. Θ. Τζεδά- 

κη Κασιανη.", σ. 27 σημ. 43, ΡιοοΙιοΛν, δίικίϊβη..., σσ. 135-141, 169-173, καί 

· Μπακου> Κασσιανή ή όσια καί ύμνωδός, Κοινωνία ΜΘ', 2006, σσ. 302- 
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ρμς-' 8). Το νόημα εύοδοΰται συνδυαζόμενον προς τήν παράκλησιν τήν 

έκφραζομένην είς τον αμέσως προηγούμενον στίχον 6: δέξαι μου τάς 
πηγάς των δακρύων. Καί 6 σκοπδς τής ύμνογράφου είναι νά δημιουρ- 

γήση σχήμα άντιθέσεως προς έξαρσιν τής συγκαταβάσεως τού Κυρί», 

οστις, ενώ έχει το αχανές πέλαγος τού θαλασσίου ύδατος, το οποίον 

ανάγει είς τά νέφη, πκρακαλεΐται όπως συγκαταβή νά δεχθή καί το 

έλάχιστον (των πηγών) των προσφερομενων δακρύων τής μετανοουσης 

γυναικός. 
Είναι γνωστή όμως καί έτέρα γραφή τοΰ στίχου 9, ή οποία άπο- 

δίδει το νόημα τής άντιθέσεως σαφέστερον καί ποιητικώτερον. Είναι 

ή γραφή τήν όποιαν προσφέρει έκ των έντυπων το Τριωδιον τής Ρώ¬ 

μης (1879, σ. 645): ό νεφέλαις στημονίζων τής -θαλάσσης τδ ύδωρΚ 
«Ότι δέ ή χφος παράδοσις μαρτυρεί καί τήν γραφήν ταύτην γνωρίζο- 

μεν καί άλλαχόθεν2. Τό άποθ. ρ. στημονίζομαι σημαίνει τοποθετώ στή¬ 

μονας έξαρτύων καταλλήλως τόν ιστόν καί κατ’ έπέκτασιν υφαίνω (έξ- 

υπακουομένης προφανώς πρός τούτο καί τής χρησεως τής κροκης). Γο 

ενεργητικόν στημονίζω έρμηνεύεται λεπτύνω (τι ως στήμονα) και ομοί¬ 

ως κατ’ έπέκτασιν υφαίνω. Τινές τών μαρτυριών: 

Ό Αριστοτέλης έπί τού έργου τής αράχνης: υφαίνει πρώτον μεν 

διατεϊναν πρός τα πέρατα πανταχόθεν, είτα στημονιζεται από τον 

μέσον (λαμβάνει δέ τό μέσον ίκανώς), έπϊ δε τούτοις ώσπερ κρόκας 

εμβάλλει, εϊτα συνυφαίνει (Περί τά ζώα ίστορίαι 623&8-11). 

1. Έκ τοϋ Τριωδίου Τώμης τό τροπάριο» καί παρά Ο. 5οΗϊγ6, Ε& εβοοηθ» Ιβ£- 

όϊ €33513, Δίπτυχα Α', 1979, σ. 301, σημ. 7. , 
2. "Ηδη ό Έμμ. Γ. Παντελάκης, Συμβολαί είς τήν Χριστιανικήν Ελληνικήν 

ποίησιν, Άθηνά Λ', 1919, σσ. 103-176 (καί άνατυπούμενον αύτοτελώς ώς Συμβολαί... 

Μέρος Α', έν Άθήναις 1917 [!], σσ. 1-76) γράφει οτι ό Σωφρ. Εύστρατιάδης υπέδει- 

ξεν’αύτώ ότι παλαιός κώδιξ τής μονής Βατοπεδίου αντί διεξάγων έχει τήν γραφήν στη- 

μονίζων, όπερ ό Παντελάκης δέχεται ώς τήν γραφήν τής Κασσίας καί δτι^τουτο «αγνο- 

ούντες νά έρμηνεύσωσιν οί αντιγράφεις μετέβαλον είς τό ήκιστα ποιητικόν διεξάγει»» 

-'νωρ’^π δ^· έκ τών λεξικών ότι άπαντά παρά τώ Ψ.Χουσοστόμω η φράσις: σταγόνες 

'νδατ'οςποϋ στημονίζονται; (σσ. 161-162 [61-62)). Βλ. καί περί ίλλων μαρτυριών κω- 

δίκων περαιτέρω μελέτας τοΰ αύτοϋ Παντελάκη, τοΰ Ευστρατιάδου καί του Θεοδ. Ιζε- 

δάκη παρά ΚοοΗολυ, δΐυώεη..., σ. 223, σημ. 311. Βλ. καί τήν αύτοτελή δημοσίευ- 

σιν τοϋ Θ. Τζεδάκη, Κασιανή..., σσ. 30-31. Έκ τών νεωτέρων ό Α. ϋγοίί, Ο η (,35- 

5Ϊ3..., Βγζ3ηΙίοη Ενί, 1986, σ. 70, σημ. 27, γνωρίζει τήν παράδοσιν τής γραφής στη¬ 

μονίζων, άλλα δεν επιδοκιμάζει ώς στρεβλοΰσαν τό κατ’ αυτόν νόημα του στίχου^ 9, 

τόν όποιον ερμηνεύει ώς δηλοϋντα τήν διά τών νεφελών πλήρωσιν τοϋ θαλασσίου ύδα¬ 

τος (Ηε ίίΐΐδ ϋιβ 566 \νίΛ νναΙβΓ). 
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^Λεξΐκί>ν Τ·Ζων"ΡΪ (ΤΐΜ“ϊηη> τ· Π· «"· 1680>: οτημ»^: 

Ο Θεόδωρος Βαλσαμών πατριάρχης Άντιουριηγ ίλ/ί-λ/- 

χάί>1ν ™ν π*τΡιαΡΧ1κών προνομίων, Γ. α' Τάλλη-ΜπΤ 
τχη Σύνταγμα των 8«ων καί ιερών Κανόνων, τ. Δ', Αθήνη., 1854 

'^ στημονίζονσίν ίερατικά, λαλοϋντα 6ίκαιοσύ[ 

Ζ η . ϋφ“1ν,°υσ'· λεγ°ν™ (πβ- -^ί νφαίν^ν σνντόνως τεθτ,γ 

*νθοΤ:; σ“*»ΐΓνών Χριστουγέννων- είρ^ ***«** 3, 

Τά έπόμενα δύο χωρία εδρίσκονται πολύ έγγύς πράς τό τροπά 
Ρ- τη; Κασσιανής, *ι4τι σχετίζοον τού; ατήμονα, καί τό οτν1Ζν 
προς τας σταγόνας τής βροχής· Ιμ ς 

* *£$££?£ μ ?οΐΜ”\ΐ * 
_ 9 520-53Α), εν φ φερεται λεγουσα ή ·'Αννα Χατ& τήν „ 

~ ν αντηζ Γου_ΚυΡι°υ ωζ βρέφους έν τώ Ναώ (Λουκ. β' 36-38) σύν 

ίΧΓΧ”««ί“ίτ“ τ· κ« ' ΡΡ0*7) κοα η χιών όι ορών της υφαντικής. 

Λεοντίου πρεσβυτέρου ΚΠόλεωε (ε'-σ-' λ·Μ 

μορφωμένοι -^ι 129-132 τής Α' Όμιλίας (έκφωνηθείσηΓ^ ίθη 

γ τ”~ 

««Γ· ΐοίΓνδθο ίϋίΒ’ ΤΤ~ΗζΤίεΤη 1987 

* "Τ? 1ί3? 
,ες παΐό σΡΟνΤα1“ “1 ^ (°ύ*1 °ί νες κοα το στημονών, και κάλλιο™ δύνανται, καί ί&ία τί) 8εύτ,ρον 

χωριον να εκληφθοϋν ώς πηγαί τής Κασσίας έπί τοϋ προκειμένου Ή 

ίτερονΪτΙτ°υ ^ σ™Τ<^ προσφέρετε προσφοέ- 
^^^κατασκευης του αρχαίου όρθίου ίστοΰ2, ένθα οί κάθετοι 

4656), ΡΟ 61^757-762 (βλ^0050°^Ι^Ισ Ψ'Χρυσοστομική (<ΖΡ0 
Έμμ. Παντελάκης, άνωτ ’ ^ 64“66) κβι «Ρ0*™* ™ύτην έννοεϊ δ 

2. Περί της ^λογικής μεταφοράς τ9]ς είκόνος το0 ίστοΰ ^ το0 ^ 
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στήμονες ομοιάζουν περισσότερον προς την εικόνα των καταφερομένων 

πυκνών σταγόνων τής βροχής. Και ώς προς τό νόημα του δοξαστικού 

τό στημονίζειν τής θαλάσσης τό ύδωρ παραβάλλεται προσφυέστερου 

προς την εικόνα των ρεόντων δακρύων ή τό διεζάγειν αυτό προς σχη¬ 

ματισμόν των νεφών. Καί άλλως αί δύο παραβαλλόμεναι ένταϋθα εικό¬ 

νες είναι αί πηγαϊ αί έκβλύζουσαι τάς σταγόνας των δακρύων καί ή 

θάλασσα, έξ ής στημονίζονται αί σταγόνες τής βροχής. Παραβάλλεται 

δια τής εξομοιωσεως τό έλάχιστον προς τό μέγιστον. Καί ούτως ή 

γραφή στημονίζων προφανώς πρέπει νά είναι καί ή έξελθοϋσα τής γρα- 

φιδος τής υμνογραφου, ως και οι ανωτέρω παλαιότεροι μελετηταί προέ- 

κριναν. [Τό τού Ίώβ λη' 9: έθέμην δε αντη (δο. τή θαλάσση) νέφος άμ- 

φίασιν, παρά την σχέσιν τής άμφιάσεως προς τό ύφαίνειν, δεν έχει νοη¬ 

ματικήν συγγένειαν προς τό χωρίον τής Κασσιανής]. 

Τήν γραφήν στημονίζων προκρίνει καί 6 ΑΙ. Κ&ζΗθ&η1 διαλαμ- 

βάνων περί του τροπαρίου τής Κασσιανής, άλλα ταυτίζων ώς καί ό Α. 

ϋγοίς2, τήν αμαρτωλόν γυναίκα του Ευαγγελίου (Λουκ. ζ' 37-38) καί 

τοϋ τροπάριου προς τήν Μαρίαν τήν Μαγδαληνήν κατά τήν έν τή Δύ¬ 

σει γεννηθεισαν παράδοσιν, ήν άγνοει ή περί Μαγδαληνής διδασκαλία 

των άνατολικών Πατέρων καί ή ορθόδοξος Ύμνογραφία3. 

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

Επι τής ανωτέρω (σ. 516, σημ. 2) ύποστηριχθείσης σχέσεως του 

χάους τοϋ είρμοϋ τής ωδής ε' τοϋ κανόνος εις τήν Μεταμόρφο^σιν τοϋ 

Κοσμά Μελωδοϋ προς τό παρ’ Ήσιόδω (Θεογον. 116) προ τής γενέ- 

σεως τής γής χάος, φαίνεται οτι ή άρχαιογνωστική παιδεία τοϋ Κο¬ 

σμά επιτρεπει και περαιτέρω άναζήτησιν πηγών σχετικών προς τάς 

φιλοσοφικάς αντιλήψεις περί «πρωτογόνου χάους», τάς οποίας από τοϋ 

τάς Όμιλίας των Πατέρων βλ. Ν. Θοηδί3δ, Ρτοοίιΐδ οί ΘοηδΙβηίίηορΙβ 3ηδ ΐΗβ Οιιΐΐ 
οί ΐΗβ ΥίΓ^ϊη ΐη ΚδΙβ ΑηϋφιΐΙχ, Ιβϊδβη - ΒοδΙοη [ΒηΙΙ] 2003, σσ. 332-358. 

1. Α ΙϋδίοΓχ..., σσ. 317-320. 

2. Ενθ ανωτ., σ. 66, σημ. 9, επικαλούμενος αμφιβόλου έννοιας χωρίον του άγιο 
Ιερωνύμου, ετερον τοΰ αγίου Γρηγορίου Α' πάπα 'Ρώμης και έτι άσχετον τοϋ Θεοδώ¬ 
ρου Μοψουεστίας. 

3. Αηη ΟΓδΗαιη ΒγοοΙ^, ΜβΓγ Μ&ρίβίβηβ, ΤΗβ ΡΐΓδΙ Αροδίΐβ: ΤΒο δίΓα^Ιβ 
ίοΓ ΑηίΗοΓϊίγ, Θ3πιΒγϊ<1?6 Μ&δδ. 2003 {Η&ΓνβπΙ Τ1ιεο1ο§ΐθ3ΐ δίυόϊεδ, 51), σσ. 168- 
169, Νίκης Τσιρώνη, Κασσιανή ή ύμνωδός, Αθήνα 22002, σσ. 21-24, και Εύ. Κα- 
ραδήμου, Μαρία Μαγδαληνή, ’Αθήναι 320 06, σσ. 46-48. 
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’Αριστοτέλους και των Στωϊκών γνωρίζει ή Ελληνική σκέψις' συνο¬ 

ψίζει όέ ο Αλεξανδρεύς Φίλων, διαλαμβάνων περί του γενητοΰ καί ά¬ 

φθαρτου, ώς υποστηρίζει ^ τοΰ κόσμου καί λέγων: χάος δέ 6 μέν Αρι¬ 

στοτέλης τόπον οιεται είναι, ότι τδ δεξόμενον ανάγκη προνποκεϊσθαι 
σώματι, των δε Στωϊκών ενιοι τό ϋδωρ παρά την χνσιν τοϋνομα πε- 

ποιησθαι νομίζοντες1. Επειδή ούτε ή άντικατάστασις του Γραφικού 

σκότους διά τού χάους ούτε ή χρήσις τής μετοχής διατμηξας είναι τυ- 

χαΐαι έμπνεύσεις τοϋ ποιητοΰ καί άνευ άναφοράς εις αρχαίας πηγάς, ύ 

Όμηρικός στίχος ε 409 και δη τάδε λαϊτμα διατμηξας έπερησα (έξ 

ου παραλαμβάνεται τό διατμηξας) είναι εύλογον να ώδήγησεν έκ τής 

είκόνος τοϋ σκοτεινού βάθους τής θαλάσσης καί εις τήν έννοιαν του 

κατά τον Ζήνωνα ύγράς φύσεως χάους2 ή καί τάνάπαλιν τό ύγράς συ- 

στάσεως χάος εις τό λαϊτμα διατμηξας του Όμηρου, αν εις τήν σκέ- 

ψιν τοϋ Κοσμά προηγήθη ή έννοια του σκότους - χάους. Καί ή γενική 

τοϋ φωτός εις τον α' στίχον τοϋ είρμοϋ, ή οποία καί δημιουργεί τήν 

ιδιομορφίαν, προετιμήθη πιθανώς άντί τής όμαλώτερον έχούσης δοτικής 

(αντί δηλ. τοϋ ό τω φωτϊ διατμηξας...) χάριν ποικιλίας, διότι έν τω αύ- 

τω είρμώ άκολουθοΰν ετεραι δύο δοτικαί τής αυτής λέξεως {εν τω φω- 
τί)*. 

ΣΤΑΤΡΟΣIΩ. ΚΟΤΡΟΤΣΗΣ 

1. Φίλωνος Περί άφθαρσίας κόσμου, 18 (=3νΚ II, 437). Έξ όσων σημειοΰνται 

έν τω υπόμνημα τι των έκδοτων Οοΐιη καί ΚθίΙει·, ΒβΓοΙΐπί 1915, τ. VI, σ. 78, τό χω- 

ριον του Αριστοτέλους είναι τό Φυσ. 208529-33, ένθα προσφέρεται καί ή έκ της κρα- 

τούσης δόξης δικαιολογία: ...ώς δέον πρώτον ύπάρξαι χώραν τοΐς ονσι, διά τό νομίζειν, 

ώσπερ οί πολλοί, πάντα είναι πον καί έν τόπω. Καί περαιτέρω τήν δόξαν των Στω- 

ίκών (Ζήνωνος) διασώζει ό Κορνοΰτος, Έλλην. θεολ. 17 (=5νΡ I, 103): έςι δέ χάος 

μέν τό προ της διακοσμήσεως υγρόν, από της χύσεως ούτως ώνομασμενον, καί σχό- 

λιον εις τα Άργοναυτικά ’Απολλωνίου τοϋ 'Ροδίου Α 498 (=5νΚ I, 104): καί Ζήνων 

<5έ τό παρ' Ήσιόδω χάος ύδωρ είναι ψησίν, ον σννιζάνοντος ίλνν γίνεσθαι, ής πηγνν- 

μένης ή γή στερεμνιοϋται... Χρήσιμον καί τό σχόλιον εις τόν ανωτέρω στίχον 116 τής 

Θεογονίας (8νΡ II, 564) άρχόμενον: οί δέ είρήσθαί φασι χάος παρά τό χεΐσθαι, δ έστι 
χέεσθαι.' Ετι δέ καί 6 ψ.Πλούταρχος, Πότερον ϋδωρ ή πϋρ χρησιμώτερον 955Ε, έπα- 

ναλαμβάνει: ...ήτοι μέν πρώτιστα χάος γένετο' τοίς πλείστοις γάρ ώνομακέναι δοκέϊ 

τό ύδωρ τούτον τόν τρόπον παρά τήν χνσιν. Περί τής φιλοσοφικής έννοιας τοϋ χάους 

καί τής σχέσεως χάος - χύσις βλ. Ε Παιηηιΐϊ, ν0ηι ΟΒαοδ ζμιώ Κοειηοδ. Ζιιγ ΟεδοΗϊοΗίβ 

εΐηβΓ Ιάβε, τ. Ι-ΙΙ, ΒαδβΙ 1962 (8ΒΑ 10), τ. I, σ. 134, τ. II, σσ. 219-220. 

2. Αλλως τε καί έν τή Γενέσει (α' 2) συναναφέρονται σκότος καί άβυσσος, άβυσ¬ 

σος δέ πλήθος ύδάτων (άνω-., σ. 524, σημ. 1). 

* Ευχαριστώ καί έντεϋθεν τόν καθηγ. κ. ϋ. Κ. Κείηδοΐι καί τόν πανεπ. βοηθόν 

κ. Γ. Πιτσινέλην διά τάς προθύμως παρασχεθείσας έξυπηρετήσεις. 

ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΚΑΝΩΝ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΎ 

ΕΙΣ ΟΣΙΟΝ ΔΑΥΙΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προς τιμήν τοϋ οσίου Δαυίδ Θεσσαλονίκης1 έορτάζοντος τήν Κζ' 

Ιουνίου συνετέθησαν, κατά τά μέχρι σήμερον γνωστά, τρεις κανόνες, 

έκ των όποιων οί δύο ανήκουν εις τόν Ιωσήφ τόν Ύμνογράφον2 καί ό 

τρίτος εις άνώνυμον ποιητήν.3 

Έκ των δύο κανόνων τοϋ Ιωσήφ ό είς (έφεξής Α) έχει έκδοθή 

εις τό Μηναΐον Ιουνίου,4 ό δεύτερος (έφεξής Β) είναι ανέκδοτος καί ή 

1. Περί του οσίου Δαυίδ Θεσσαλονίκης γεννηθέντος περί τό 450 είς Με¬ 

σοποταμίαν καί θανόντος είς Θεσσαλονίκην περί τό 535-541 βλ. Γ. Τσορμπα- 

τζόγλου, Τό Άγιολόγιον τής Θεσσαλονίκης, Α' (Άββακουμ-Λοΰππος), Θεσ¬ 

σαλονίκη 1996, σσ. 189-198 μετά αναγραφής των πηγών καί τής σχετικής 

άναλυτικής βιβλιογραφίας. Πανιά οί Τΐιεδδαίοηίΐω, ΤΙιε Οχίοτά ΠίεΙίοηαΓγ οΐ Βγ- 

ζαπίΐυηι, νοί. 1, Οχίοι-ά ϋηίνεΓδΐίχ Ρΐ'βδδ 1991 (έν λήμ. σ. 590). Είρηναίου- 

Εύαγγέλου Δεληδήμου Αρχιμανδρίτου, Ό Όσιος Δαυίδ ό έν Θεσσαλονίκη, 

Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 24-59 είς τόν τόμον: Παντελεήμονος, Μητροπολίτου 

Θεσσαλονίκης, Ή έπανακομιδή των Ιερών λειψάνων του οσίου Δαυίδ είς τήν 

Θεσσαλονίκην (17Ίουλίου 1978). Ελένη Καλτσογιάννη-Σοφία Κοτζάμ- 

παση-ΉλιάναΠαρασκευοπούλου,Ή Θεσσαλονίκη στη Βυζαντινή Λογοτε¬ 

χνία. Ρητορικά καί Αγιολογικά κείμενα, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 97-101 (Βυ¬ 

ζαντινά κείμενα καί Μελέται 32. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών). Βασική εξα¬ 

κολουθεί νά είναι ή μελέτη τοΰ Καγιηοπά-1. ΠοειιειΛζ, ο.ρ., δαίηΐ Πανιά άε 

ΤΗβδδαΙοηίφίε, 8α νΐε, δοη ειιΐίε, δβδ Γείίηιιεδ, δεδ ΐιηαμεδ, Κενυε άβδ Εΐιιάεδ Βγζαπ- 

ίΐηεδ XI (1953) 205-223 (Μέΐαη^εδ Μβτΐϊη άιι§ϊε). Έφεξής ΒοεπβΓίζ, Πανιά. 

2. Ευτυχίου Ί. Τωμαδάκη, Ίο^σήφ ό 'Τμνογράφος. Βίος καί έργον. 

Έν Άθήναις 1971, «Άθηνά» σύγγραμμα περιοδικόν τής έν Άθήναις Επιστημο¬ 

νικής Εταιρείας. Σειρά Διατριβών καί Μελετημάτων 11. Έφεξής Τωμαδάκη, 

Ιωσήφ. 

3. Βλ. κατωτέρω, σ. 547. 

4. Μηναία... διορθο:>θέντα υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ τοϋ Ίμ- 

βρίου VI (Ιούνιος) έν Βενετία 1896, σσ. 104-107 (έκ τής έκκλησιαστικής τυ¬ 

πογραφίας του Φοίνικος). Έφεξής ΜΒ. Μηναία τοΰ όλου ένιαυτοϋ, τόμ. Εξ έν 

Ρώμη 1899, σσ. 367-382. Έφεξής ΜΡ. Μηναΐον τοϋ Ιουνίου περιέχον άπασαν 

τήν άνήκουσαν αύτώ ακολουθίαν, έκδ. τής Άποστ. Διακονίας, Έν Άθήναις, ά.ε. 

Έφεξής ΜΑ. 
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έκδοσή τον έπιχειρειται εις την παρούσαν μελέτην. Ό τρίτος κανών 

^ρεξης Γ) δεν σώζεται πλήρης. Ίον κανόνα αύτόν άφιερωμένον εις 

τον οσιον ’ίωάννην και τον όσιον Δαυίδ έξέδωκεν προσφάτως ό Από¬ 
στολος Σπανός.1 

Ή χειρόγραφος παράόοσις. 

I ρία είναι τα χειρόγραφα τα περιέχοντα τους ώς άνω κανόνας: 

α) I ο Ίεροσολυμιτικόν τής Μονής του Αγίου Σάββα, άρ. 70 (τέ¬ 

λη του 10^-άρχάς του 11- αί. κατά τον Αθανάσιον Παπαδόπουλον- 

Κεραμέα), εφεξής Η. Εις τά φφ. 112Μ15*εκτείνεται τό κείμενον του 

Η και εις τά φφ. 115ν-117ν τό του Λ κανόνος.2 

&Το ΠαΡ''σινόΑ άΡ· 1569 (12- αί.), έφεξής Ρ. Εις τά φφ. 137- 

140' υπάρχουν κατά σειράν οί κανόνες Β και Α, των όποιων αί ώδαί 
διαπλέκονται.3 

. . Τ7 τ?'ς Μον5Κ Αειμώνος τής Λέσβου, άρ. 11 (β' ήμισυ τοΰ 

1 >Γ αι.-α' ημισυ του 12ου αί.), έφεξής Λ.4 Περιέχει εις τά φφ. 118ν- 

122ν τον κανόνα Α καί εις τά φφ. 121ν-122ν τον Γ.5 

1. Αροδίοΐοδ 5 ρΗηοδ, Αη ΑηηοΙίΐίβιΙ ΟΐΐίοΜ ΕάίΠοη οΓ 3η ϋηρυΜίδΗβά 
Βγζβηυηε Μβη&ίοη Γογ .Γυηβ: Οοόβχ ΕεδΒίβοιίδ Εβίηιοηοδ 11, νοί. I σσ. 82-84 
καί νοί. II, ΤεχΓ.δ, υηίν. οί ΒβΓ§εη, 2007, σσ. 388-392. 

2. Ίώ χειρόγραφον περιγράφει ό Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς Ίε- 

ροσολυμιτική Βιβλιοθήκη, ήτοι κατάλογος των έν ταΐς βιβλιοθήκαις του άγιω- 

τατου Αποστολικοΰ τε καί καθολικού Όρθοδόξου Πατριαρχικού Θρόνου των 
Ιεροσολύμων και πασης Παλαιστίνης άποκειμένων Ελληνικών κωδίκων, συντα- 

χθεισα μεν καί φωτοτυπικούς κοσμηθεΐσα πίναξιν υπό Ά. Παπαδοπούλου-Κε- 

ραμεως, τυποις δέ έκδοθεϊσα άναλώμασι του Αύτοκρατορικοΰ Όρθοδόξου Πα- 

“0υ. Συλλίί°“’ ^ ^ Πετρούπολη 1894, άρ. χγ9 70, 
■ , σσ· αναφορα εις τους δύο κανόνας του Ιωσήφ. Τό χγφ κα- 

τα τον Σπανόν έγράφη τόν 11ον-12ον αί. δρεηοε, Μοχ Ιχ,ίιη0η05 
11, νοί. I, σ. 115. 

3. Ηεηη ΟιηοηΙ, ΙηνεηίωΓε δοηκηπίτε Οε.δ ΜθηιΐδΟΓΐίδ Οκοδ άο Ι3 ΒΐΒΙίο- 
ΐηοΓμιο 1\3Ιίοη31ο, δεοοηόε ρπΓίΐο, Αηοΐεη ίοηιΐδ Οπχ, ρ3Γί8 1888, σ. 28. 

_ , /ι’ Ά' Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι 
γενικός περιγραφικός κατάλογος των έν ταΐς άνά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις 
ευρισκόμενων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθεΐσα καί συνταχθεΐσα κατ’ έν- 

τοΛην του έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τόμ. 1 

ωνσταντινούπολις 1884, σ 29. Αναλυτικήν περιγραφήν του χγφ βλ.’δραηοδ’ 
Θοαοχ Ββδϋΐαουδ Εειιηοιιοδ 11. νοί. I, σσ. 102-115. 

5. Μετά απο ένδελεχή παλαιογραφικήν έξέτασιν των δύο χειρογράφων Λ 

Ανέκδοτος κανών εις τόν όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 543 

α) Ό έκδεδομενος κανών Α. 

Περιέχεται, ώς έλέχθη, εις τό Μηναΐον Ιουνίου καί φέρει ακρο¬ 

στιχίδα: Υμνώ, μάκαρ, σου τον βίον θείοις λόγοις. Ιωσήφ (τό όνομα 

του ποιητοΰ συντίθεται από τά αρχικά γράμματα των τροπαρίων τής 

θ' ωδής). Εις την άριστεράν ωαν του χγφ Η καί έν αρχή του κειμένου 

του κανόνος υπάρχει βραχυγραφικώς τό όνομα του Ιωσήφ. Ό κανιών 

δεν περιέχει β' φδήν καί σύγκειται έκ 36 τροπαρίων συμπεριλαμβα¬ 

νομένων εις αυτά καί των Θεοτοκίων. Του κειμένου του κανόνος τού¬ 

του προτάσσονται εις τόν εσπερινόν 3 στιχηρά προσόμοια ψαλλόμ,ενα 

εις ήχον πλ. δ'· Πρός· *Ώ τον παραδόξου θαύματος καί ακολουθούν 

Θεοτοκίον καί Σταυροθεοτοκίον. Εις τόν ορθρον παρατίθεται τό κεί¬ 

μενον του κανόνος. Μετά τά τροπάρια τής γ' ωδής έπονται: Ειρμός, 

Κάθισμα, Θεοτοκίον καί Σταυροθεοτοκίον. Ειρμοί άκολουθοΰν επίσης 

εις τά τροπάρια τής ς', η' καί θ' ωδής. Τό συναξάριον μετά την ζ' ω¬ 

δήν σύγκειται εις τό ΜΡ1 έκ τριών στίχων πρός τιμήν τού οσίου 

Δαυίδ, έκ των οποίων οί δύο πρώτοι είναι ιαμβικοί καί ό τρίτος εις 

δακτυλικόν έξάμετρον, ένώ εις τό Μηναΐον του Βαρθολομαίου Κου- 

τλουμουσιανοΰ2 καί τής Άποστολικής Διακονίας3 των τριών τούτων 

ιαμβικών στίχων έπεται καί σύντομον συναξάριον του όσιου Δαυίδ 

ώς καί του Ίωάννου, έπισκόπου Γοτθίας, συνεορταζομένου κατά τήν 

αύτήν ημέραν.4 Εις τά χγφ Η, Ρ καί Λ περιέχεται, ώς εϊπομεν, τό 

κείμενον καί του έκδεδομένου κανόνος, αλλά τούτο παρουσιάζει διαφο¬ 

ράς πρός τό περιεχόμενον εις τά Μηναία. Απουσιάζουν π.χ. οί ειρμοί, 

τά καθίσματα καί τά Σταυροθεοτοκία, τά πεζά συναξάρια, οί στίχοι. 

Παρατηρούνται επίσης καί διαφοραί εις τάς γραφάς τού κειμένου των 

τροπαρίων. Τό χγφ έκ του όποιου έξεδόθη τό κείμενον του Α εις τά 

Μηναία παραμένει άγνο^στον. 

καί Η, ό Απόστολος Σπανός κατέληξεν εις τό συμπέρασμα ότι τά δύο αύτά χει¬ 

ρόγραφα έγράφησαν άπό δύο γραφείς εις τό αυτό καλλιγραφικόν έργαστήριον 

τής Κωνσταντινουπόλεως. Βλ. 8ρ3ηοδ, Οοόβχ ΕοδΒΪΕΟΐΐδ Βώωοηοδ 11, νοί. 1, 

σσ. 115-118. 

1. ΜΡ Ε' 370. 

2. ΜΒ VI 105. 

3. ΜΑ 101. 
4. Η. ϋεΐοΐιαγο, 8γη3χ»ΓΪιιηι Εοοίβδώβ 0οηδ13ηύηορο1ϊΐ3.η3ε ε ακίΐοο δίτ- 

Γηοηώίΐηο, 3<ήεοΰ5 5γη3χ3πΪ5 «δβίεοΐΐδ», Βηιχείΐίδ 1902 [=ΡΐΌργ13βηηι 3ά ΑΑ58 

ΝονβηιΒπδ], στήλ. 771-772. Έφεξής Συναξάριον. 



β) Ό ανέκδοτος κανών β. 

Ίο πεοιεχόμενον τον κανόνας β. 

Ί) Χγφ //. 

5 τ°* ^«- - 

ηψ3α:χΓ:έσΑόγοΰ: -Έγκ^ ™ *»* * 4 44 
π4· ι * *« - - 

ά^αΓς (φφ. 113-113“).* ΕίΓτδ Γ^Ι^’ Χαΐρ?1ς άσκγ>™«!ς 
κ«νόνος έπΐγρβφομέν0,/:ο ^ς, Τ° φοί1.13, ™ -ίμενον τοΰ 

Τόν βίον τον φώσφορον < ϊωσήφ> Ή άκοοστΤ^’ γερα^ω 
άΡΖ-ών γραμμάτΙ^^ρΓ^ν έ^Ρ!"Τ1ς έ* ™ 

;;-γ4; 

ρίων 4ςάΪ^^ΖΤ“1 ^ 7° * ^ των Τροπα- 

οτοκίων. Αΐ ώδαι χ' γ' -' Α ρι ^βανομ^νων εις αυτά καί των Οε- 

αΐ δ' και θ' άνά 5. ’ Υ’ ’ ζ *“ ^ περ1ε^ουν άν« 4 τροπάρια και 

' Ενφ όμως τό σύνολον των τροπαρίων συμποσοϋται είε 34 - 

γραμματα της ακροστιχίδος είναι 35 Το £>>«7*· / ζ ’ τα 
στιχίδος είναι τό Ν X λφ ΥΡ<ίμμα ^ ά*Ρ°~ 

αρχικα των τροπαρίων της ώδ% αύτής συνθέτουν τό όίομΛωσ^ 

, „ , λλειπον πεμπτον τροπάριου της η' ώδνίσ Λγ ~χ _ ■> 
αυτής ώφειλε νά είναι καί τό Θεοτοκίου τής 4 

Θεοτοκιον ΥαρακτγιοιΤετησ τη Λ-τ-Λ > ' ^ ς Τ° ομως ως 

οτ& ^πεσε το τροπάριον τοΰ^ο τνίσ γ>' Λ&κ,. 7 τ ? ιυυ.ο της η ωό/]ς είναι άγνωστον. 

1· Τά τρία πρώτα στιχηρ* όμοια πρός τά τοϋ κανόνας Α. 
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Πιθανώτερον είναι τό σφάλμα νά ώφείλετο εις γραφέα προ της άντι- 

γραφης του χειρογράφου Η. Τό αυτό φαινόμενου άπαντα και εις τό 

χειρόγραφον Ρ, τό όποιον δεν προέρχεται έκ του Η. 

2) Χγφ Ρ. 

Και εις τό χγφ τούτο προτάσσονται έπίσης του κειμένου του κα- 

νόνος τροπάρια. Είναι πέντε τον άριθμόν τό πρώτον, εις ήχον γ'. Έν 
νηοτείαις τό άσαρκον... (φφ. 137Γ_ν), άνευ χαρακτηρισμού- τά λοιπά 

τέσσαρα είναι στιχηρά όμοια πρός τά του Η. 

Ακολουθεί τό κείμενον τοΰ κανόνος έπιγραφομένου: Ό κανών, 

οΊ) ή άκροστιχίς Ζίαυιό γεραίρω τόν βίον τον φώσφορον < Ίωσήφ>. 

Και εις τό Ρ τά άρχικά γράμματα των τροπαρίων τής θ' ωδής συνθέ¬ 

τουν τό όνομα του ποιητου. Εις την δεξιάν ωαν του φ. 138 υπάρχει, 

ώς εις τό Η, τό όνομα τοΰ ποιητου συντομογραφικώς. Ή άκροστιχίς 

και εις τό Ρ υπολείπεται κατά τό αυτό γράμμα Ν τής λέξεως φωσφό- 

ρο<ν> διά τους αύτους ώς εις τό Η λόγους. 

Εις τό χγφ Ρ αί φδαί των περιεχομένων εις αυτό δύο κανό¬ 

νων Α και Β διαπλέκονται, ώς έσημειώθη, προηγουμένων των ωδών 

τοΰ άνεκδότου κανόνος Β. Μετά τό Θεοτοκίου τής γ' ωδής τοΰ έκδε- 

δομένου κανόνος Α άκολουθει (φ. 138ν) κάθισμα εις ήχον πλ. α', ό¬ 

μοιου πρός τό πρώτον κάθισμα τών χγφ Η και Λ. Μετά την ς' φδήν 

περιέχεται κοντάκιον εις ήχον β', Πρός· Τα. άνω ζητών και σύντομον 

συναξάριον. 

3) Χγφ Λ. 

Τό Λ, ώς άνεφέρθη, περιέχει τόν έκδεδομένον κανόνα Α ώς και 

τό σωζόμενον τμήμα τοΰ κανόνος εις τόν όσιον Ίωάννην και τόν όσιον 

Δαυίδ. Και εις τό χγφ αύτό προτάσσονται τοΰ κειμένου τοΰ κανόνος 

τροπάρια, τών όποιων όμως ό άριθμός άνέρχεται εις έννέα κατά την 

έξής ακολουθίαν: 

Μετά τό πρώτον κάθισμα, τό όποιον είναι όμοιου πρός τά τοΰ 

Η καί Ρ, άκολουθοΰν κοντάκιον και οίκος. Τό περιεχόμενον τοΰ κον¬ 

τακίου, ήχος γ'. Πρός- Ή Παρθένος σήμερον, είναι τό αύτό μέ λεκτι- 

κάς διαφοράς πρός τό δεύτερον κάθισμα τοΰ Η. Ό οικος, Ό χρώς σου, 

σοφέ, μυρίζει... δεν άπαντα εις Η και Ρ. Άκολουθοΰν τρία στιχηρά 

όμοια πρός τά τρία πρώτα τών Η καί Ρ. Στον Λ άπαντοΰν καί τρία 
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ακόμη (φ. 119') εις ήχον γ'. Πρός· Ό τώ πάθει σου Χρίστε, άρχόμενα: 

- Άπαθείας την στολήν, - Τής άσκήσεως, σοφέ, τη μαχαίρα, - "Ο 

όοξασας επι γης τους οσίους, τά όποια δεν υπάρχουν εις τά Η και Ρ 

Εις τον ακολούθουντα πίνακα παρατίθενται συνοπτικώς κατ’ είδος τά 

ώς άνω τροπάρια καί τά χγφ εις τά όποια αύτά περιέχονται. Κατά 

τον Σπανόν τά τρία τελευταία στιχηρά του Λ ανήκουν εις" την ακολου¬ 

θίαν του οσίου Ίαιάννου Γοτθίας καί του όσιου Δαυίδ.1 

ΠΙΝΑΞ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ, ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΟΤ ΚΑΝΟΝΟΣ 

α) Καθίσματα: 

— Φντευθείς ώσπερ ξύλον (εις τό Ρ Η Ρ 

έπεται του θεοτοκίου τής γ' ωδής) 

~ Εγκράτεια τα πάθη τά τής σαρκος Η 

β) Στιχηρά: 

Πάτερ Δαυίδ, παμμακάριστε Η Ρ 

— Καθάπερ ορνις ενκέλαδος Η Ρ 

— Θείω άπαθείας άνθρακι II ρ 

— Χαίροις άσκητικαϊς άγιυγαϊς Η Ρ 

— Άπαθείας την στολιήν _ 

— Τής άσκήσεως, σοφέ, τή μαχαίρα 
— Ό δοξάσας επί γης τους οσίους 

γ) Κοντάκια: 

·— Εγκράτεια άπαντα τά τής σαρκος 

(το αυτό περίπου πρός τό δεύτερον κάθισμα) 

— Θαυμάτων πολλών _ ρ 

δ) Οίκοι: 

— Ο χρωτός (βίο) σου, σοφέ, μυρίζει ώς θυμίαμα - 

ε) Τροπάριον: 

— Εν νηστείάις το άσαρκον _ ρ 

(προ των στιχηρών) 

1· 5 ρ 3. η ο δ, (λκίβχ Εβδόϊαοιίδ Τβϊιτιοηοδ 11, νοί. 1, σ. 84. 
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Τό χγφ Λ εις τά φύλλα 121ν-122ν παραδίδει καί άλλον ανώνυ¬ 

μον κανόνα έπιγραφόμενον: έτερος κανών τοϋ οσίου ΊοΛννου καί τον 
όσιον ΔανίδέΟ όσιος Ιωάννης είναι ό επίσκοπος Γοτθίας, έορταζόμ,ε- 

νος επίσης την 26ην Ιουνίου. Αί σωζόμεναι φδαί του κανόνος τούτου 

περιέχουν τέσσαρα τροπάρια έκάστη· έξ αυτών σώζονται μόνον τά δύο 

πρώτα τροπάρια τής οέ ωδής, τό ήμισυ του πρώτου τροπαρίου καί τά 

λοιπά δύο τροπάρια καί τό Θεοτοκίον τής ζ' ωδής, ώς καί τό σύνολον 

των ωδών η7 καί θ'. Τούτο οφείλεται εις την έκπτωσιν φύλλων μεταξύ 

τής σημερινής άριθμήσεως 121νκαί 122, εις τά όποια περιείχοντο τό 

τρίτον τροπάριον καί τό Θεοτοκίον τής α' ωδής, αί ωδαί β', γ', δ', ε', 

ζ' καί τό πρώτον ήμισυ τού πρώτου τροπαρίου τής ζ' ωδής. 

Το περιεχόμενον των δύο προίτων τροπαρίων των ωδών άναφέ- 

ρεται εις τον όσιον Ίωάννην καί τό τρίτον εις τον όσιον Δαυίδ Θεσσα¬ 

λονίκης, ένώ τό τέταρτον είναι θεοτοκίον. 

Του κανόνος δεν παραδίδεται άκροστιχίς* ύπεστηρίχθη όμοις 

ότι εκ τών πρώτων γραμμάτων τών σωζομένων τριών Θεοτοκίων 

τών ωδών ζ', η' καί θ' ...ΙΟΤ έξάγεται άκροστιχίς <ΓΕΩΡΓ>ΙΟΤ, λαμ- 

βανομένων ύπ’ όψιν άφ’ ενός τού χαρακτηριστικού ΐηοίρίΐ τού κανόνος 

καί άφ’ ετέρου τού πανηγυρικού ύφους τού σωζομ,ένου κειμένου.1 Την 

ύπόθεσιν αύτήν θεωρεί βεβαίαν ό Απόστολος Σπανός, ό όποιος επιγρά¬ 

φει την έκδοσιν τού κανόνος τούτου όις: Έτερος κανών τού οσίου Τυρ¬ 

άννου καί τού οσίου Δαβίδ <ού ή άκροστιχίς έν τοϊς Θεοτοκίοις [Γε- 

ωργ]ίου>.2 

Κατά την έπιχειρουμένην έκδοσιν προέταξα κριτικώς έκδιδόμε- 

να του κειμένου τού κανόνος όλα τά τροπάρια τά άπαντώμενα εις τά 

τρία χγφ Η, Ρ, Λ καί εις τό ΜΡ. Παρέθεσα έπίσης τά κοντάκια καί 

τούς οίκους. 

Πηγαί - επιδράσεις. 

Την εποχήν του Ιωσήφ τού Ύμνογράφου δύο γραπτά κείμενα 

ήσαν γνωστά περί τού όσιου Δαυίδ τής Θεσσαλονίκης. 

Ι.Έ. Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, Ταμεϊον ανεκδότων Βυζαντι¬ 

νών άσματικών κανόνων (8βυ Αη&ΐβοΐθ. Ηχιηηίο& 0ΐ’ί»603 6 οοόίοίύυδ βηιΐίΐ Οπ- 

εηΐΐδ Θύπδίώηΐ). I. Κανόνες Μηναίων, Άθήναι 1996, σ. 227 (Έκδοσις Συλλό¬ 

γου πρός Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων). 

2. 5 ρ 3 η ο5, Οοιίβχ Εβδόώοιίδ Εοίιηοιιοδ 11, νοί. I, σ. 84 καί νοί. II, σ. 388. 
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'?ώ'ον πεΡ'-έΖετα; * ™ Λειμωνάριον (Λε,μώνα) τοΰ Ίωάν- 
ν°υ ΜθσΖ'"’ απο*°Λ°υμενου ένίοτε καί Εύκρατα, τοδ «ί ■ Ι(ρόκε. 

:;ερι το° ^«λ^ως «ββ« ιιαλ>;8ί;υ 

χ«ΓςΓ°' ε!ζ V ν 'ν εϊζ ™ Λΐ0αζ0μενθν’ πρ'ος τ®ν Ίωάννην Μόσχοι 
Τ :7Ρ*ΤΛ Σ°φΐΤτΤ’ μετεπειτα "«ριάρχην Ιεροσολύμων, κατά 
■ /"'ν '*ε^'Γ·ιό«.ιαν των εις Αλεξάνδρειαν. 

Εις έρώτησιν των επισκεπτών: ποβεν καί « π0ί'ω* 20νίσ„ώ), 

' ? Τ τ\ μοναστικόν, ό Παλλάδιος άπήντησεν δτι αιτία ήτο δ μο- 

!“χ;ς Δ?ώ/ ™ γ%ει >*εσοποταΙ*ψόΐ, 4 όποιος παρέμεινεν εις τό 
εγκ/,ειστηριον τον εξω τον τείχους της Θεσσαλονίκης περί τά έβδο 
μηκοντα ετη, ητο δέ πολύ ένάρετος καί έλεήμων καί έγκρατεντής 
πολλακις δε δ, όλων των θυρίδων τής κέλλης τον εγκλείστου πϋρ 
εξηοχετυ κατα την νύκτα μέχρτ τής τελευτής τοϋ γύροντος. Καί κα 

·α^γεΐ: αντη ^ ^ονεν αίτ{«, νέκνα, τον ελθεΐν εις τδ μοναηκόν 
τούτο σχήμα. ^ 

~ αΎ° δ!ώ7Ρ,°ν κείμενον εΙναι V «νώνυμος εκτενής διήγησις περ-( 
του βίου του οσίου Δαυίδ έπ^γραφομένη: Βίος καί πολιτεία τοϋ οσίου 
πατρος ημών Δαυίδ τον εν τή θεοαώστψ πόλει Θεσσαλονίκη2 Ό βίος 

«υτος συνεγραφη είς Θεσσαλονίκην μεταξύ των έτών 715-720 τό & 

περιεχόμενον του εΐν« σημανηκόν, διότι παρ«δίδε1 γραπτώς, μετά πα- 

ρελευσιν 180 έτών άπύ τής κοιμήσεως τού οσίου, τήν κρατούσαν" 

τψ μονήν προφορικήν παράδοσιν περί του βίου. 

Μετά τήν σύνθεσιν τής ακολουθίας υπό τοϋ Ιωσήφ συνεγράφη- 
σαν και τα εςής κείμενα δια τον όσιον Δαυίδ: 

α) Σύντομον συναξάριον (ι' αί.) ύπό τήν έπιγραφήν: Μνήμη τον 

__ 1. Τό κείμενον έν Ρβ 87, 3,2921-2924. Γα)Λΐκή μετάφρασή μετά εϊσα- 

12) Π°"β1 ί°”Γ”β1’ 1946 (δουτοββ Ο,κ- 
19« έϋμ Τ 0*«Λ ΟΜοπω-ν οί Βνζοηϋ™, 2, 

2· Ό έξεδόθη τό πρώτον (έξ ένος χειρογράφου) υπό του V Κοδβ 
Ιυοίκιη όοδ Ιιοιίι^η ρ3ν,6 νοη ΤΙι^ΙοηΙΙςε ^ηβοΗκοΗ, η3ο1ι άπ οίη2ί^η βυΓ ’ 

Ϊ1887· Έξε86θϊ> * ·"** όπό τόν ώς άνω τίτλον 
νίκην τΐ 1979 ε Ειρηναίου-Ευαγγέλου Δεληδήμου είς Θεσσαλο- 
. ^ 979 !'ζ ,τ°ν τ°μ0ν: ΓΙαντελεημονος, μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ή 

ΊοιΑ^υ°ΐ9^8)τ°σσ /Τ°^ ?σΐ'0υ Δαυ1δ ^ Θεσσαλονίκην (17 
τοΟ IX > Γ 1 ° έχρησιμοποίησεν έπτά νέα χγφ. Ιαντι 
του ενός της εκδοσεως Κοββ. Εφεξής Βίος. /ΤΨ 
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όσιον πατρός ημών και θαυματουργόν Δαβίδ τον έν Θεσσαλονίκη. Πε- 

ριέχεται εις το συναξάριον της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως,1 

όπου και βραχύτερα μορφή του κειμένου υπό τήν ένδειξιν δγη&ΧΗτί» 

δείεοΐπ Ώ:2Λ: Δαβίδ τον έν Θεσσαλονίκη. 

β) Βραχύ συναξάριον έπιγραφόμενον: Μνήμη τοϋ οσίου πατρός 
ημών Δαβίδ δ (δίο) έν Θεσσαλονίκη, Μηνολόγιον Βασιλείου (τέλη ι' - 

άρχαι ιβ' αί.).2 

γ) Ανώνυμον έγκώμιον είς τον όσιον πατέρα, ημών Δαβίδ, τόν 

έν Θεσσαλονίκη του ιγ' αί.3 

δ) Έγκώμιον εκτενές συντεθέν υπό του Μακαρίου Μάκρη, των 

αρχών του ιε' αί.4 

Τά δύο πρώτα των ώς άνω προ του Ιωσήφ συντεθέντων κειμ,έ- 

νων ήσαν γνωστά είς αυτόν. Τό κείμενον του έκτενους Βίου μάλιστα, 

τό όποιον έχει τήν μορφήν εγκωμιαστικής ομιλίας, έχρησιμοποίησεν 

ό Ιωσήφ ώς βασικήν πηγήν πληροφοριών κατά τήν σύνθεσιν τής ακο¬ 

λουθίας του είς τόν όσιον Δαυίδ" ένίοτε δέ έπαναλαμ,βάνονται είς τά 

τροπάρια σχεδόν αυτολεξεί κείμενα του Βίου. 

1. Συναξάριον, στήλ. 771-772. 

2. Μηνολόγιον Βασιλείου II, ΡΟ 117, 512-513. Εφεξής Μηνολόγιον. 

Βλ. καί ΟχίοΜ ΰίοΙϊοιίΗΓγ οΓ Βγζαηΐίιιιη, 2 (1991) 1341-1342. Κατά τό κείμε¬ 

νον του Μηνολογίου ό όσιος Δαυίδ φέρεται ώς έορτάζων μετά του Κυρίλλου 

Αλεξάνδρειάς τήν ΚΖ' τοΰ μηνός Ιουνίου: Μηνϊ τω αντω κζ' μνήμη τον ίν 

άγίοις πατρός ημών Κυρίλλου επισκόπου Αλεξάνδρειάς και μνήμη τοϋ οσίου 

πατρός ημών Δαβίδ δ (δΐε) έν Θεσσαλιονίκη καί του Σαμψών τοΰ Ξενοδόχου: 

μνήμη τον όσιον πατρός ημών Σαμψών τον Ξενοδόχου. 

3. Τό έγκιόμιον έξεδόθη ύπό τοΰ Βασ. Ααούρδα, Έγκώμιον είς τόν ό¬ 

σιον πατέρα ημών Δαβίδ, τόν έν Θεσσαλονίκη, Μακεδονικά 14, 1970, σσ. 243- 

255 (Σύγγραμμα Περιοδικόν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών). Δυστυ¬ 

χώς ό Λαούρδας δεν έπρόλαβε νά παρουσίαση τόν έκτενή Βίον τοΰ όσιου Δαυίδ 

είς νέαν έκδοσιν στηριζομένην είς όλην τήν χειρόγραφον παράδοσιν, ώς είχεν 

άναγγείλει είς τόν πρόλογον τής έκδόσειυς τοΰ ώς άνω εγκωμίου. Εφεξής Λα- 

ούρδα, Έγκώμιον. 

4. Τό κείμενον του εγκωμίου αύτου έξεδόθη ύπό τοΰ Αστεριού Αρ¬ 

γυρίου καί φέρει τήν έπιγραφήν: Έγκώμιον είς τόν έν Άγίοις Πατέρα ήμών 

Δαυίδ τόν έν Θεσσαλονίκη. Τό ώς άνω έγκώμιον περιέχεται είς τόν τόμον Μα¬ 

καρίου τοΰ Μάκρη Συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1996 (Βυζαντινά Κείμενα-Με- 

λέται 25, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών), καταλαμβάνον τάς σελίδας 85-100. 

Εφεξής Αργυρίου, Έγκώμιον. 
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Ό Ιωσήφ βεβαίως έγνοόριζε καλώς καί τήν προφορικήν παρά¬ 

δοσήν περί του οσίου Δαυίδ ως μονάχος ό ίδιος. Συγκεκριμένους εις 

ήλικίαν 15 έτών ό Ιωσήφ άφίχθη εις Θεσσαλονίκην τό 831, δπου 

έκάρη μονάχος εις τήν περίφημον μονήν του Λατόμου, εις τήν οποίαν 

πέρα τής μοναστικής άσκήσεως αντέγραφε χγφ. καί παρηκολούθησε 

μαθήμ,ατα ρητορικής καί φιλοσοφίας. Τό 840 έχειροτονήθη εις πρε- 

σβύτερον κατά προτροπήν των μοναχών τής μονής του Λατόμου καί 

του έπισκόπου Θεσσαλονίκης καί τό αυτό έτος μετωκισεν εις Κων¬ 

σταντινούπολή.1 

Φυσικόν ήτο κατά τήν παραμονήν του εις τήν Θεσσαλονίκην ό 

μοναχός Ιωσήφ νά έπεσκέφθη ώς προσκυνητής καί τήν μονήν τών α¬ 

γίων μ,αρτύρων Θεοδώρου καί Μερκούριού, ή όποια μάλιστα κατά μαρ¬ 

τυρίαν του Μακαρίου Μακρή ήτο κοινόβιον το μάλλον ήκριβωμένον, 

όπου έγκατεβίωσεν ό όσιος.2 Έκεΐ προφανώς θά ήκουσε τήν προφορι¬ 

κήν περί του οσίου Δαυίδ παράδοσιν καί ίσως εκεί άνέγνωσε τό πρώ¬ 

τον καί τον εκτενή Βίον του όσιου. 

Συμπεραίνεται έκ τών άνωτέρω οτι ό Ιωσήφ ήδύνατο νά συγ- 

κρίνη τό περιεχόμενον του γραπτού κειμένου τού Βίου προς τήν προ¬ 

φορικήν παράδοσιν, εις τήν οποίαν οφείλεται πιθανώτατα καί ή άπου- 

σία έκ τού κειμένου τού Βίου, αλλά καί τής ακολουθίας τού Ιωσήφ, 

ή πληροφορία τού Λειμωνάριου ότι ό Δαυίδ ήν τώ γένει μεσοποτα- 

μηνός, διότι οί Θεσσαλονικεΐς μοναχοί προφανώς έθεώρουν αύτόν ώς 

Θεσσαλονικέα. 

Ό Ιωσήφ χαρακτηρίζει μάλιστα τον Δαυίδ ώς Θεράποντα Χρί¬ 

στον, τον οποίον βοα τά θαύματα Θεσσαλονίκη η περιώννμος (στ. 

230-235) καί ώς τών Θεσσαλονικέων το καύχημα (στ. 381), ενώ εις 

τον Βίον θεωρείται ώς ισάγγελος εν τη λαμπρά και περιωνύμω Θεσ¬ 

σαλονικέων πόλει. ών τε και διατριβών.3 

Ό Δαυίδ χαρακτηρίζεται ώς Θεσσαλονικευς εις τό ανώνυμον 

έγκώμιον τού ιγ' αί.: Δαβίδ δε δ οσιότατος, τοντο γάρ όνομα τω εις 
νπόθεσιν προκειμένω τω λόγω, οίά τις τών αλλο^ν κλήρος εξαίρετος 

1. Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σσ. 43-48. 

2. Βίος, σ. 26. Αργυρίου,Έγκώμιον, σ. 88, [5] 98-101 καί Λαούρδα, 

Έγκώμιον, σ. 245. 

3. Βίος, σ. 26. 
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έκ Θεσσαλονίκης καί εν Θεσσαλονίκη καί γ εν όμένος καί έξαισίοις 
διηγωνισμένος τής άσκητικής παλαίστρας αθλοις...1 ώς καί εις τό 

έκτενές έγκώμιον τών αρχών τού ιε' αί., όπου ό Μακάριος Μακρής, 

ώς Θεσσαλονικεύς, πλέκει καί τό έγκώμιον τής πόλεως.2 Αί μαρτυ- 

ρίαι τών έγκωμίων αυτών καταδεικνύουν τήν διαχρονικήν παράδοσιν 

μεταξύ τών Θεσσαλονικέων ότι ό όσιος Δαυίδ κατήγετο έκ τής πό¬ 

λεως ταύτης. 

Τό 1641 ό μοναχός Αγάπιος Λάνδος μ,ετέφρασε τον βίον τού ο¬ 

σίου Δαυίδ έκ τής τών Ελλήνων εις τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον, 

οπού αναφέρει: Οϋτος δ πολυύμνητος πατήρ... έγεννήθη καί άνετρά- 

φη εις λαμπρόν καί μεγαλόπολιν Θεσσαλονίκην, ακολουθών εις τούτο 

τά κείμενα τών ώς άνω δύο έγκωμίων.3 

Ό Νικόδημος ό Αγιορείτης εις τον Συναξαριστήν του γράφει: 

Οντος δ μακάριος έκατάγετο μέν άπδ τήν Ανατολήν, ως άστήρ δέ 
πολύφωτος καί τήν Δύσιν έφώτισεν.4 Κύριαι γραπταί πηγαί του Νικο¬ 

δήμου κατά τήν σύνθεσιν τού βραχέος συναξαριού του ήσαν τό Λειμω- 

νάριον, τό Συναξάριον Κωνσταντινουπόλεως καί τό Μηνολόγιον τού 

Βασιλείου, έξ ών καί ή πληροφορία περί τής έξ έωας καταγωγής του 

οσίου. Εις τό αυτό κείμενόν του όμως ό Νικόδημ.ος παραπέμπει τους 

άναγνώστας του διά τον κατά πλάτος βίον τον Δαυίδ εις τήν Καλοκαι¬ 

ρινήν, όπου, ώς είδομεν άνωτέρω, ρητή είναι ή μαρτυρία ότι ό Δαυίδ 

1. Λαούρδα, Έγκώμιον, σ. 244, 1-4. 

2. Αργυρίου, Έγκώμιον, σ. 86, [2] 36-53. 

3. Ό Βίος έν: Βίβλος καλουμένη Καλοκαιρινή, έν ή είσι γεγραμμένοι 

μερικοί Βίοι αγίων τινων οί (Αραιότεροι του Καλοκαιριού, από τήν ά τοΰ Μαρ¬ 

τίου έως ταϊς ύστεραις Αύγουστου. Μεταφρασθέντες έκ τής τών Ελλήνων εις 

τήν κοινήν ήμετέραν διάλεκτον παρά Αγαπίου Μοναχού. Νεουστί δέ μετατυπω- 

θέντες καί έπιμελώς διορθουθέντες. Έκδοσις δεύτερα. Έν Βενετία, έκ τής έκ- 

κλησιαστικής τυπογραφίας τού Φοίνικος 1861, σ. 118. 

4. Νικοδήμ.ου Αγιορείτου, Συναξαριστής τών δώδεκα μηνών τού ένι- 

αυτοΰ Πάλαι μέν Ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρίκιου διακόνου τής Μεγάλης 

Εκκλησίας, Νυν δέ δεύτερον μ,εταφρασθείς άμέσους έκ τοΰΈλληνικοΰ Χειρογρά¬ 

φου Συναξαριστού, καί μεθ’ όσης πλείστης έπιμελείας άνακαθαρθείς, διορθω¬ 

θείς, πλατυνθείς, αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, ύποσημειώσεσι διαφόροις κατα- 

γλαϊσθείς, καί εις τρεις Τόμους διαιρεθείς, υπό τού έν μοναχοΐς έλαχίστου Νι¬ 

κοδήμου Αγιορείτου, τόμος τρίτος περιέχουν τους τέσσαρας μήνας τοΰ Μα'ίου, 

Ιουνίου, Ιουλίου, καί Αύγουστου, ,αωιθ', έν Βενετία, σ. 133. 
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εγεννήθη εν Θεσσαλονίκη. Ή σύγχυσις οφείλεται μάλλον εις άβλεψίαν 
του Νικοδήμου. 

Χαρακτηριστικόν είναι δτι έκ τής διηγήσεως του Παλλαδίου ό 

εκτενής Βίος του οσίου καί ό Ιωσήφ ούδέν παραθέτουν εις τα κείμε¬ 

νά των, ένφ οί συντάκται των συνοπτικών συναξαριακών κειμένων 

επαναλαμβάνουν μόνον τήν πληροφορίαν δτι οϋτος ήν τώ γένει Με- 

σοποταμηνός. 

Τδ 1912 ό Β. Β&Ιγ&ν ύπεστήριξεν δτι προ τής συνθέσεως τής 

ακολουθίας του Ιωσήφ καί των συνοπτικών κειμένων του Συναξαριού 

τής Κωνσταντινουπόλεως καί του Μηνολογίου του Βασιλείου υπήρξε 

και δεύτερος γραπτός βιος του οσίου Δαυίδ, ό όποιος άπωλέσθη. Ό 

βίος αυτός κατά τον ΤαΙγ&ν συνεγράφη κατά τό πρώτον ήμισυ του θ' 

αι. και έχρησίμευσεν ως πηγή εις τους συντάκτας τών ως άνω συνο¬ 

πτικών συναξαρίων ώς καί εις τον Ιωσήφ τον ύμνογράφον.1 Τό τελευ- 

ταϊον άντέκρουσεν ό ΤοβιιβΠζ, ό όποιος όμως δεν απέκλεισε καί τήν 

ύπαρξιν του δευτέρου τούτου βραχέος κατ’αυτόν βίου τοποθετήσας ό¬ 

μως τήν συγγραφήν του άργότερον καί ύποστηρίξας δτι ό ανώνυμος 

συντάκτης του έγνώριζε τον σωζόμενον εκτενή Βίον του οσίου ώς καί 
τήν άκολουθίαν του Ιωσήφ.2 

Η παρουσία ειδήσεων εις τα κείμενα τών συνοπτικών συναξα¬ 

ρίων περί του βίου του όσιου Δαυίδ, ώς: ή έξ άνατολών προέλευσίς 

του, ή καταγωγή του έξ εύγενών γονέων, ή έκ τής παιδικής ηλικίας 

κλίσις του προς τον άσκητικόν βίον, αλλά καί άναφοραί είς τό Λειμω¬ 

νάριων ώς πρός τήν περιοχήν τής Θεσσαλονίκης, όπου εύρίσκετο ή 

μονή του, καί ώς πρός τό ακριβές σημεϊον όπου έφύετο ή αμυγδαλή, 

Β Β.^ΒίΐΙγδεν, Περί τών βίων του οσίου Δαυίδ του έν Θεσσαλονίκη, 

Πρακτικά της έν Όδησσω αύτοκρατορικής Εταιρείας Ιστορίας καί Άργαιοτή- 

των 30,. 1912, σσ. 217-281 (Ο έΜ]&1ώ ρΓβροόοόη^ο ϋίίνκΗ 3ο1υηδΙ<3§ο, έν 

Ζ/3ρΐ8κΐ ηηροΓΗΐοΓδΙί^Ό Οό§&3ΐνΗ ίδίοηί <1τβνηοβΙβ|, XXX, 1912, σσ. 

217-281). Ό τίτλος ρωσιστί έκ τής μελέτης ΕοεηβΓίζ, ϋανκί..., Ινθ*άν’ωτ ’ 
σ. 19. ’ 

2. Εκτενή έμπεριστατωμένην άναφοράν εις τάς γνωστάς κατά τήν συγ¬ 

γραφήν τής μελέτης του γραπτάς πηγάς περί του βίου του οσίου Δαυίδ καί τής 

μεταξύ των σχέσεως βλ. ΒοβηβΠζ, ϋ&νίίΐ..., ένθ’άνωτ., σσ. 208-214. Πρβλ. 

και: Βίος, σσ. 17-40 καί Γ. Τσορμπατζόγλου, Τδ Άγιολόγιον τής Θεσσα¬ 

λονίκης, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 189-191. 
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επί τής οποίας παρέμεινεν επί τριετίαν ό όσιος, δεν επαρκούν διά νά 

στηρίξουν τήν άποψιν περί τής συγγραφής του άπολεσθέντος δευτέ¬ 

ρου συνοπτικού βίου τού οσίου. 

Άνεφέρθη ανωτέρω ό λόγος διά τον όποιον τόσον ό Βίος όσον 

καί ό Ιωσήφ δεν παραδίδουν τά περί καταγωγής τού Δαυίδ έξ άνατο¬ 

λών, καίτοι έγνώριζον τήν μαρτυρίαν τού Λειμωνάριου. Επειδή όμως 

αί διηγήσεις τού Λειμωνάριου ήσαν αγαπητόν ανάγνωσμα ίδίοος με¬ 

ταξύ τών μοναχών, φυσικόν είναι νά ύποτεθή οτι καί ό συντάκτης του 

συνοπτικού Συναξαριού καί του Μηνολογίου ήντλησαν τήν πληροφο¬ 

ρίαν περί καταγωγής τού όσιου απ’ ευθείας έκ τού κειμένου τού Λει¬ 

μωνάριου καί οχι έκ τού άπολεσθέντος βίου. 

Ή άναφορά είς τήν εύγενή καταγωγήν τού οσίου καί είς τήν έξ 

απαλών ονύχων άγάπην του διά τους άσκητικους άγώνας δεν οφεί¬ 

λεται είς δάνεισμα έξ άλλου συγγραφέως, άλλά είς τους συντάκτας 

τών συναξαριακών αυτών κειμένων, οί όποιοι έγνοδριζον δτι έπαινοι 

αύτοΰ τού είδους ήσαν κοινός τόπος είς τους βίους τών άγιων καί μα¬ 

ζί μέ τό έγκώμιον τής πατρίδος καί τής παιδείας τού βιογραφουμένου 

περιείχοντο είς τους βασικούς κανόνας τής ρητορικής τέχνης περί τής 

συγγραφής έγκωμίων. 

Ταυτόσημοι όμως έννοιολογικώς πρός τήν φράσιν: έξ απαλών 
γαρ ονυχών... τών ώς άνω κειμένων είναι οί στ. 27-28 του δευτέρου 

καθίσματος τής άκολουθίας τού Ιωσήφ: μετήλβες προς ουρανόν / ον 
έκ βρέφους έπόθησας. ’Άρα ή διαφορά μεταξύ τών κειμένων ώς πρός 
τό σημεϊον τούτο περιορίζεται είς τήν φραστικήν διατύπωσιν. 

Γνωρίζομεν έπίσης δτι αί πληροφορίαι τών συντακτών τών βίων 

τών αγίων κατά κανόνα δεν προήρχοντο έκ γραπτών πηγών, άλλά κυ¬ 

ρίως έκ τής προφορικής παραδόσεως τής διαμορφωθείσης περί αυτών. 

Ώς έκ τούτου είς περιπτώσεις διαφορετικών ειδήσεων δεν είναι άπα- 

ραίτητον νά άναζητώνται μόνον γραπταί πηγαί διά τον έντοπισμόν 

τής προελεύσεώς των. Διά τον όσιον Δαυίδ π.χ. ή πρώτη μαρτυρία πε¬ 

ρί τής καταγωγής του οφείλεται, ώς έλέχθη, είς τήν προφορικήν διή- 

γησιν τού άββά Παλλαδίου περί αύτοΰ, ή όποια περιελήφθη είς τό 

Λειμωνάριον. Εξεταστέα όμως καί ή περίπτωσις λανθασμένης ίσως 

καταγραφής τής προφορικής παραδόσεως. 

Γραπτή δέ διατύπωσις τής προφορικής περί τού οσίου παραδό¬ 

σεως, καί μάλιστα 180 έτη μ,ετά τήν κοίμησίν του, είναι καί ό έκτε- 

νής Βίος αύτοΰ. Γράφει είς τον έπίλογον τού κειμένου του ό άνοόνυ- 



μος συγγραφευς: Έμεινε δε, ώ φιλόχρίστ0ί αδελφοί, ό βίος τον μακα 

Ζυ 7 Δαυώ 7 ^ Άη,ΙΖΖΙ 
φως εξηγούμενος... ούτως κάγώ, φΜχριστοι, απερ άγράφως άκήκοο 
αφηγούμενων εκείνων των ευλαβών άνδρών τής αυτής μονής τΖ Ά ' 
ηροιτων, εσπευσα βραχύ „ *«ί Α, ^τόμω δΐ τό 

νε7αΐ Τα α^αστα ™>· θεοφιλή τονδε τον όσιον άρτστεύματα έγ- 
γραφως παραδονναι ύμίν. τις γ'αρ καί εδννατο άπάσας αυτόν τας’άρε 

ΙΖτΖνΡ 1’ 6ίελθ0ντων &ν ίτ&ν όγδοήκοντα πλείον ή 

ΑαΖπΙΖΖ Ζ Είί ^ <*«™> ή μονή τοό οσίου 

σφΑλετΓ'ώ 0X1 ^ καμεν°" τ0° έκΤενθ0ς Βί°ϋ Ά φαλλέ™. Ο συντάκτης του ως καί όλοί οί Θεσσαλονκεϊς ήτο φυσι- 

ςΙΓ Ι^Τ Την τ07Π>θεσίαν «Κ μονής, οπού ήσκήθη ό βσιος 
Σαφής «να, η ^ατυπωσ,ς τοΰ κειμένου, κατα τί> όποϊον ή μονή Ζ - 
το. εν τφ αρκτικφ μερει τής πόλεως πλ ^ , η V 

Ζ7ΖΓ°ν 7 Άπ77'Η ^ ^ μονής πρέπει Λ Γναζη- 
τηϋτ) βορειοανατολικούς της Ακροπόλεως 3 

χγ- *«··"*»»«ν— * -κ* 

λε^άΖ771°ς Τράφε1 Χ"Η«*η|ΡΜτ«ώς: Καί τοίννν δπο- 
λε^αμενος (ο οσως) των τότε κοινοβίων τ'ο μάλλον ήκριβωμένον δ 

τΤτοζδΓθ 7°ΎΜί π?ίέ°ν7’ακεχωβηκ0σί πόλ^ ΜΑ ΐδρν- Μ θ 1 άνεκε1τ0 νά&™« Θεοδώρψ καί Μερκονρίω * 
τα ανωτερω πιστεύω ότι οί συγγραφείς των κειμένων τοΰ 

Συναξαριού και του Μηνολογίου 8ώ τον όσιον Δαυίό εΐχον ώς κυρίαν 

77-7 ακ°λ°“θίαν τ°ΰΊω^ του 'Τμνογράφου, έ4 όίπ’ εόθεία 
έκ™υ Λειμωνάριου παρέθεσαν καί τήν είδησιν περί τής καταγωγής 
του οσίου # έώας. Βεβαίως οδτοι έγνώριζον καί Α ΖΖήΒίΖΤ 

1. Βίος, σ. 26. 

2. Αυτόθι. 

^ ^Πωτφα- τ%^-’ 2%Ζί ^ 
4. Αργυρίου, Εγκωμιον, σ. 88 [5] 98-100. 
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Ή θέσις μου αυτή άποδεικνύεται έκ τής συγκρίσεως των συνο¬ 

πτικών τούτων συναξαριακών κειμένων προς το περιεχόμ,ενον του 

δευτέρου στιχηροΰ (στ. 16-30) και των τριών πρώτων καθισμάτων 

(στ. 46-88) τής ακολουθίας, όπου ό Ιωσήφ, έφ’δσον, ώς πιστεύω, τά 

τροπάρια ανήκουν εις αυτόν, μετέπλασε ποιητικώς καί συνοπτικώς 

τήν διήγησιν τού εκτενούς Βίου ώς προς τά στάδια τοΰ βίου, τής 

άσκήσεως, τών θαυμάτων καί τών ένεργειών τού οσίου Δαυίδ. Αύτά 

τά κείμενα αντέγραψαν καί μετέγραψαν εις πεζόν λόγον οί συντάκται 

τών συνοπτικών συναξαρίων. Ή έπίδρασις τού ποιητικού έργου τοΰ 

Ιωσήφ εις άλλους συγγραφείς τής εποχής του καί εις συναξαριακά 

κείμενα έχει έπισημανθή, αλλά δεν έχει μελετηθή πλήρως.1 

Ακολούθως παρατίθενται τά κείμενα έν άντιπαραβολή: 

1. Βλ. Σ. Πασχαλίδης, Τά αγιολογικά καί ύμνογραφικά κείμενα γιά 
τον άγιο Αλέξανδρο Πύδνης. Διερεύνηση τών σχετικών προβλημάτων. Εστία 
Πιερίδοχν Μουσών - Εταιρεία Πιερικών Μελετών. Ή Πιερία στά Βυζαντινά καί 
Νεότερα Χρόνια: 2ο Επιστημονικό Συνέδριο, Πρακτικά, Κατερίνη 2002, σσ. 

283-284 καί Ν&ηογ ΡδηοΓδοη-δενέοη^ο, Θβποπ 3ηά ΟβΙοπιΒγ: ΐΗο γοΙθ οΓ 
ά ηΐηΐΗ οεηΠιιγ ίιγηιηο§τ3ρΙΐ6Γ ΐη δ1ι»ρΐη§ ΐΐιε οεΙοΒΓ&Ιΐοη οί ΐΗβ δβΐηΐδ, έν Βγ- 

ζβηύπιη ΐη ΐΗε ηΐηίΗ οβηΐυτγ: 0ε3<1 οι* 3Κνε? ΡαρβΓδ Γγοιπ ιΗβ ΤΗιΠββηΐΗ 8πη^ 

3γιηροδΐιιιη οί ΒγζβηΙϊηε δίυόϊβδ, Βίτηιΐη^ίιαιη, ΜβγοΙι 1996, εόίίβό 6γ Τβδίΐε Βηι- 

ΒβΙίεΓ, Αδίι^αΐβ 1998, σσ. 101-114. Σημειωτέον επίσης ότι εις τά αρχαιότερα 
χγφ. τού Συναξαριού υπάρχουν ειδήσεις περί Ιωσήφ του 'Τμνογράφου καί τού 
πατριάρχου Αντωνίου II Καυλέα (893-901), ΟχΙογΟ Πΐοϊΐοη&Γγ ο£ Βγζαπίΐυηι 
3 (1991) 191. Αλλά καί ή συμμ,ετοχή του Ιωσήφ εις τήν άναθεώρησιν τών 
λειτουργικών βιβλίων έπιβεβαιοί τήν σχέσιν μεταξύ τοΰ έργου του καί του 
περιεχομένου τοΰ Συναξαριού. Πρβλ. Συναξάριον, στήλ. ΕΥ. 
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ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Κάθισμα. 

^Εγκράτεια τά πάθη τά τής 
σαρκος* τη ψυχή ύποτάξας, πάτερ 
Δαυίδ,* ώράθης, μακάριε* μετά 
σώματος άγγελος* καλιάν <5έ πή- 

ξας* ώς ορνις εύκέλαδος* εν φν- 

τώ || δσίως* τον νοϋν άνεπτέρω- 

αας·* δθεν των θαυμάτων* ενέρ¬ 

γειας πλοντήσας* μετήλθες προς 
ουρανόν * ον εκ βρέφους έπόθη- 

σας·* διά τοϋτο βοώμέν σοι* πρέ¬ 

σβευε Χριστώ (στ. 4-14). 

Στιχηρά. 

Πάτερ Δαυίδ παμμακάριστε,* 

δι εγκράτειας τον νοϋν* λαμπρυ¬ 

νόμενος άριστα* προς το πρώτον 
αίτιον* των καλιάν άνεπτέρωσας* 

καί στύλος ώφθης* φωτοειδέστα- 

τος* φωτίζων πάντας* λόγοις καί 
θαύμασι* τους προσιόντας σοι* 

διάνο ία πάντοτε* θεοπειθεΓ* δθεν 
σε γεραίρομεν* καί μακαρίζομεν 
(στ. 45-60). 

Καθάπερ ορνις ενκέλαδος* έν 
άναβάσει φυτοϋ* καλιάν, πάτερ, 

έπηξας* τώ κρύει πηγνϋμενος* 

καί τω θέρει κανσούμενος* χρυ- 

σάς εντεύθεν* έλαβες πτέρυγας* 

τής άπαθείας* καί τελειότητας* 

καί προς ουράνιον* ύψος κατεσκή- 

νωσας* υπέρ ημών* πάντοτε δεό¬ 

μενος* των ενφημουντών σε. (στ. 

61-74). 

Συναξάριον (771-772). 

Οϋτος δ μακάριος έξ έώας έχων 
την γένεσιν, ό^ς άστήρ πολύφω¬ 

τος την εσπέραν κατηύγασεν. Έξ 

απαλών γάρ ονύχων εγκράτεια 
καί αγνεία τά πάθη τής σαρκος 
ύποτάξας ώράθη μετά σώματος 
άγγελος. Καλιάν τε πηξάμενος έν 
αμυγδαλής φυτω, ώς ορνις ενκέ¬ 

λαδος πάντας μεν τούς προσφοι- 

τώντας τω λόγω κατηύφρανε, αυ¬ 

τός δέ τον νοϋν αύτοϋ εις ύψος έν- 

θεον άνεπτέρωσεν. Όθεν των θαυ¬ 

μάτων ενέργειαν πλοντήσας, στύ¬ 

λος ώφθη φωτοειδέστατος πάντας 
καταφωτίζων τοΐς θαύμασι· κρν- 

ει γάρ πηγνύμένος καί τω θέρει 
κανσούμένος προς απάθειαν ήλα- 

σεψ καί ώς φλέξας σαρκος τάς ή~ 

δονάς έν χερσί τούς άνθρακας λα¬ 

βών, προ προσώπου του βασιλέ- 

ως άφλεκτος εμεινεν. Διό πάσαν 
άνθρωπίνην <φνσιν> τω βίω καί 
τοΐς θαύμασι καταπλήξας, προς 
Κύριον ον εκ βρέφους έπόθησε, 

μετετάξατο. 

Μηνολόγιον Βασιλείου (512-3). 

Ό έν άγίοις Πατήρ ημών καί 
θαυματουργός Δαβίδ, υπήρχε μέν 
έξ Ανατολών · καταλαβών δέ την 
Δύσιν, κατεφώτισεν αυτήν ταις 
άρεταΐς, ώς άστήρ πολύφωτος■ 
έξ απαλών γάρ ονύχων γενόμε- 

νος μοναχός, καί εγκράτεια καί 
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Θείω άπαθείας άνθρακι* φλέ- &Υνεί<ί τ'α πάθτ! σαρκος ΰπο- 

ξαςσαρκος ήδονάς*άκατάψλέκτος ώθ&τ0 δώματος &γ- 

"εμεινας* ’εν χερσί τούς άνθρακας* 7«*°ί· Έπιθυμών δε πλείονος κό¬ 

πρα προσώπου, θεόπνευστε,* τοϋ πον> κα1 μοίζονος άρετής, διενοει- 

βααιλέως* κατόχων, όσιε,* εκ- τ0 τΨ σπό ΎΚ Ψ«7Ψ, *<*'<■ 
πληττομένον* την αην λαμπρότη- σνάβασιν. Καί ευρών δέν- 

τα·* όθεν παρέσχε σοι* τάς αίτή- δβ°ν Αμυγδαλής, πρ'ος καθόδραν 
σεις μέγιστον* προς τ'ον Θεόν* ^ιτήδειον πλησίον Θεασαλονί- 

πρόσβνν σε, μακάριε,* πλοντήσας καί εκεΐνο καϊ 
χάριτι. (στ. 75-88). ποτ'ε Ρεν Ιστάμενος, ποτε δε καβε~ 

ζόμένος απερχομένους χάριν ωφέ¬ 

λειας, στηρίζων, καί τά προς σω¬ 

τηρίαν διδάσκων άπέλυεν. Καί ον- 

τω βιούς, καί ψύχει καί καύματι 

ταλαιπωρούμενος, έπλούτησε καί 
θαυμάτων ενέργειαν. Καί έν πάσι 
τον Θεόν θεραπεύσας, προς αυ¬ 

τόν έξεδήμησεν. 

ΑΙ φράσεις του Συναξαριού, αί όποΐαι αυτολεξεί απουσιάζουν έκ 

των ώς άνω τροπαρίων του Ιωσήφ: διό πάσαν άνθρυιπίνην φύσιν τω 
βίω καί τοΐς θαύμασι καταπλήξας..., οΰτω βιούς... έπλούτησε καί 
θαυμάτων ένέργειαν, δεν διαφέρουν νοηματικώς προς τά κείμενα: το- 

σαύτη δέ χάρις έδόθη τώ δσίω... ώστε καί δαίμονας έξελαύνειν καί 
νοσοϋσιν υγείαν παρέχειν (Βίος, σ. 29). Επίσης την φράσιν: ώς άστήρ 
πολύφωτος τήν εσπέραν κατηύγασε, πρβλ. προς τους στίχους τής ε' ω¬ 

δής του κανόνος: ώσπερ γάρ δ ήλιος φαιδρός / κόσμω τάς άκτϊνάς 

σου / τών θαυμάτων έξέπεμψας (στ. 220-222). 

Εις τον κανόνα του Ιωσήφ έπισημαίνονται και δάνεια στίχων άπό 

προγενεστέρους ποιητάς, όπως π.χ. άπό τόν’Ιωάννην μοναχόν και τον 

Γεώργιον. Επίσης εις πολλάς περιπτουσεις χρησιμοποιεί στίχους άπό 

ίδικούς του κανόνας. Δεν λείπουν όμως και στίχοι προσομοιάζοντες ή 

όμοιοι προς στίχους κανόνων του Θεοφάνους. 

Σημειώνω και τήν συχνήν υπό του Ιωσήφ χρήσιν λέξεων, αί 

όποΐαι σχετίζονται μέ τήν έννοιαν του φωτός, οπούς: φως, φωτοειδής, 

φωτισμός, ήλιος, ανατέλλω, λαμπρός, λαμπρύνω, λάμπω, έκλάμπω 
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κ/;- Ιή'°;" μερικα ^«δείγματα: Στϋλος ώφθης φο,τοεώέστατος φω- 
Τ1-ΜΓ πάντας (στ. 52-54), ίιοσφόρος άστηρ ό ψαιδραίς Λκτίσι θείας 
χαη,το; πσηο,',ς καταυγάζω (στ. 95-99), ώς ^ίος ταΙς άρεταΐς οον 
ικ/.αμψις, Αανιδ. κατερ ώτισας κόσμον τα πέρατα (στ. 120-123) φω 

γσμίκ τής καρδίας μην (στ. 141), θαυματουργίας λαμπόμενος (στ 

1·.ι0). ονηανος κατάστερος (στ. 1111), ολος τψ φωτϊ ?*λαμπρυσμένος 

και τ«ί ■■'-ατελάμπρννας (στ. 248-252), ρωτί νο,τώ συγκε- 

κραμε'νος (στ. 329), άνέτειλε τον ήλιον τηλαυγέστερον (στ. 384), φοι¬ 

τάς άδιαδόχον αξίωσαν (στ. 387), φωτός οίκητήριον γενομένη φοιτα- 
γώγησον (στ. 389-390). 

, Το <Ρ“^όμενον τοΰ-σ ήτο σύνηθες και παραδείγματα απαντούν 

®ις# ;ους κανόνας πολλών ύμνογράφων. Ό Ιωσήφ δμως φαίνεται οτι 

ανήκει εις^ τους ιδιαιτέρως άρεσκομένους εις τήν χρήσιν των εκφρά¬ 

σεων αυτών.1 Εστο.) ώς παράδειγμα το έξης: 

Εις τά μηναία Ιουλίου και Αύγούστου περιέχονται 32 κανόνες 

του Ιωσήφ, του όποιου τό όνομα συνθέτουν τά αρχικά τών τροπάριού 

τής θ' ωδής. Τά θεοτοκία τών ωδών αυτών άρχονται διά του γράμμα¬ 

τος φ, τό τελευταίου τής λέξεως Ιωσήφ. Εις τά 14 εξ αυτών ή πρώ¬ 

τη λεξις είναι φως, φωτίζω ή σχετικαί προς αύτάς. Επίσης συχνό- 

ταται είναι αι παρηχήσεις του φ. Ιδού τά παραδείγματα: ΜΡ VI, 62 

φαεινοτάταις λαμπάσι, 89 φωτός δοχεΐον, θεοχαρίτωτε, 96 φωτός 
οίκητήριον άγνή γεγένησαι, 107 φέγγος άστραπής τοϋ τόκου σου 
127 φωτιστικήν σε λυχνίαν ... τό φως τό άνατεϊλαν έκ φωτός, παρ- 

θενομήτορ, βαστάζουσαν, τω φωτίσαντι πλουσίως τα πριν έσκοτι- 

σμενα ταις ανγαϊς, 133 φώτισον πύλη τον φωτός την τνφλώττουσαν 
ψυχήν μου, 152 φως ήμϊν άνέτειλας... ού ταις φρικτωρίαις ένθέως 
κατανγασθεΐσα φως έχρημάτισεν, 186 φως έν πυρίνω τεθρίππω, 276 

φοοτός ενδιαίτημα τον πάντας καταυγάσανεος, 311 φώτισον πύλη τοϋ 
φυπος την καρδίαν μου, 327 φώτισον πύλη τοϋ φωτός της καρδίας 
μου τα όμματα, 383 φωτός τοϋ έν σοϊ μαρμαρυγαϊς, θεόννμφε, την 

ψυχήν μον φωταγώγησαν, 394 φώτισον ημάς ή τεκοϋσα φως τό α¬ 

πρόσιτον. 484 φωτός τοϋ έν σοϊ μαρμαρυγαϊς, θεόννμφε, την ψυχήν 

1. Πρβλ. Α1βχ*η<1βι· Κζϊάαη, Απ οχγηχοΓοπ: ΙικϋνκΜ ίβΒΐυκδ οί 3 
γζ&πΐιηβ ίινπιηο§τ3ρ{)6Γ, Κϊνϊ$ΐ3. <ϋ δίικίί Βΐζδπΐΐηΐ 6 ΝβοεΙΙβηΐα Ν 8 29 1992 
σσ. 42-44. ’ ' ’ ’ ’ 
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μου φωταγώγησον, δμοιον προς τό τής σ. 383, διότι τά θεοτοκία εί¬ 

ναι ομοια. Τά κείμενα τών σελίδων 383 καί 484 είναι τά αυτά, διότι 

καί τά θεοτοκία εις τά όποια περιέχονται είναι όμοια. 

Ό Ιωσήφ έχρησιμοποίησεν επίσης, εκτός τών χωρίων τής Αγί¬ 

ας Γραφής, καί κείμενα τών Γρηγορίου Νύσσης, Διονυσίου Αρεοπα¬ 

γίτου, Έρμα, Ίοίάννου Δαμασκηνού, Ίωάννου τής Κλίμακος, Μεγάλου 

Βασιλείου, Ψευδο-Μακαρίου του Αιγυπτίου καί Ώριγένους. 

Χρόνος συγγραφής. 

ΓΙερί τής χρονικής περιόδου κατά την οποίαν ό Ιωσήφ συνέθε¬ 

σε τους δύο κανόνας του εις τον όσιον Δαυίδ ούδεμίαν μαρτυρίαν έχο- 

μεν καί μόνον υποθέσεις δύνανται νά διατυπωθούν. Μεταξύ τών έτών 

850-858 τοποθετείται ή περίοδος άναδείξεως τού Ιωσήφ ώς μεγάλου 

εκκλησιαστικού ποιητοΰ. Τότε, κατά τούς βιογράφους του, ήρχισε νά 

συνθέτη ύμνους.1 Έξεφράσθη όμως ή άποψις ότι ό Ιωσήφ ήρχισε νά 

συνθέτη κανόνας μετά τήν άπελευθέρωσίν του από αιχμαλωσίαν καί 

τήν φυλάκισίν του εις τήν Κρήτην τό 841-842.2 Διετυπώθη έπίσης η 

γνώμη ότι περί τό 845 συνέθεσε τούς κανόνας εις τούς Κρήτας άγιους 

Κύριλλον καί Εύμένιον3 εις ήλικίαν 29 έτών, έπηρεασθείς έκ τών ό¬ 

σων περί αύτών ήκουσε κατά τήν φυλάκισίν του εις Κρήτην. ’Άν ή 

επί έτος φυλάκισις τού Ιωσήφ εις Κρήτην (841-842) έστάθη αφορμή 

νά συγγράψη τούς ώς άνω κανόνας, πιστεύο^ ότι πολλώ μάλλον θα 

ήδύνατο νά είχε έμπνευσθή έκ τής άναγνίόσειυς τού Βίου καί τής προ¬ 

φορικής παραδόσεως περί τού όσιου Δαυίδ κατά τά 9 έτη τής μονα¬ 

στικής ζωής εις τήν Θεσσαλονίκην (831-840)4 καί νά συγγράψη τήν 

ακολουθίαν εις τον όσιον Δαυίδ εις ήλικίαν 25 έτών. 

1. Τωμαδάκη, Ιωσήφ, σ. 59. 

2. Αυτόθι, σσ. 52-53. 

3. Αυτόθι, σ. 58. 

4. Βλ. ανωτέρω σ. 550. 
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Η - Ιεροσολύμων Μονής Αγίου Σάββα 70, ίΓ. 112ν-115ν 

' ]1αΡίσίων Εθνικής Βιβλιοθήκης 1569, ΓΓ. 137-140ν 
Λ = Μονής Λειμώνος 11, ίΤ. 118ν-119' 

φ· 112ν ΜΗΝΙ ^ ΑΤΤί> Κζ' ™Τ ΟΣΙΟΥ ΛΑΤΙΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κάθ ισμα. 

Ηχος πλ. α. Πρός* Τον σννάναρχον Λόγον 

Φ υτευθείς ώσπερ ξύλον, 

5 πάτερ μακάριε, 

διεξόδοις ύδάτων 

των τής άσκήσεως 

συνεργία θεϊκή 

καρτυους των πόνων σου 

10 έν καιρω περιφανώς 

τω φυτουργω καί ποιητή 

απεδωκας· διά τούτο 

την σήν αγίαν ύμνοΰμεν 

μνήμην τιμώντές σε, Δαυίδ όσιε. 

ΜψΙ τφ «ύτφ Κς' τοΰ όσίου πατρος ήμών Δαυίδ τοϋ έν Θεσσαλονίκη Ρ 

νΖ Λ ΐί? ° " ΔΚϋ18 «1 “0 -ον·Ι<1.ου 

ρ τί> *άθισι~^ 

δ^ϋτίΤ ^ Ρ " ,| 11 ποιητή Λ „ 12 καί 

Άνδρον, Πράξεις τοϋ άγίου άποστόλου θωμί; ^ ™* αγαθο!; 

^£±1 :ϋ·:ζΐ*^;ζζ~ ** * «- 
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15 Άλλο. 

Ήχος πλ. δ'. Πρός· Την σοφίαν τοϋ λόγου 

Εγκράτεια τά πάθη τά τής σαρκός 

τή ψυχή ύποτάξας, πάτερ Δαυίδ, 

ώράθης, μακάριε, 

20 μετά σώματος άγγελος, 

καλιάν δε πήξας 

ως ορνις εύκέλαδος 

Γ. 113* έν φυτω || όσίως 

τον νουν άνεπτέρωσας· 

25 δθεν των θαυμάτων 

ένεργείας πλουτήσας 

μετήλθες πρός ούρανόν, 

όν έκ βρέφους έπόθησας· 

διά τούτο βοώμέν σοι, 

30 πρέσβευε Χριστώ. 

Τροπάριον. 

Ήχος γ'. 

Έν νηστείαις τό άσαρκον, 

έν άγρυπνίαις τό έντονον, 

Ειρμός άλλου ΜΡ Γ' 572 Τό κάθισμα τοϋτο παραδίδεται μόνον διά τοϋ Η 

31 τροπάριον άνευ είρμοΰ Τό τροπάριον τοϋτο παραδίδει ό Ρ προ των 

στιχηρών (φ. 137ν-138)' πρβλ. καί Έκκλ. Φάρος Λζ' (1937) 485 καί ΝΑ' 

(1952) 37 

17-20 ό γάρ μή κατολισθαίνων εις την ρυπώσαν... δείκνυσι τό μηκέτι 

άνθρωπος είναι... άλλ’ έπιδείκνυται ίσάγγελος διά τής άπαθείας γενόμενος, Γρη- 

γορίου Νύσσης, Εις τό Άσμα των Ασμάτων, ΡΟ 44, 7760-777Α Έγκρατεία 

τον βίον σου κατεκόσμησας καί νεκρώσας τό σώμα..., ΜΡ Α' 9 (ποίημα Ίωάν- 

νου Μονάχου) 19-20 σήμερον γάρ άγγελος έν σώματι παρεγένετο πρός τό 

κράτος σου, Βίος, σ. 34 Καί διά τοϋτο άλλος έν σώματι ώφθης άγγελος, 

ΑΗΟ VI, 322 (Κανών Θεοφάνους) 21-28 καλιάν δέ πήξας ώς όρνις εύκέλαδος 

όσίως τον νοΰν άνεπτέρο^σας, Συναξ. 772 ορνις ώς εύκέλαδος έπί τό άλσος 

φωνήσασα... μεθ’ ών καί κατεσκήνωσας πρός καλιάς ούρανίους, ΜΡ ζ' 463 

(κανών Ιωσήφ) 



,{·Γ> 70 εν “άσι νηφάλιου σου. 

Οεοφόρε πατήρ ημών, 

των αγγέλων εκπλήττει τα τάγματα, 

των δαιμόνων ελαύνει τά.ς φάλαγγας* 

των δέ πιστών τάς καρδίας 
40 ευφραίνεις, μακάριε* 

αλλ ως Ιχων παρρησίαν προς Θεόν 

άνωθεν ειρήνην αίτησαι 

ταΐς ψυχαΐς ημών 

καί το μέγα έλεος. 

45 Στιχηρά. 

Ηχος πλ. δ'. Πρός· Ώ τον παραδόξου θαύματος 

Πάτερ Δαυίδ παμμακάριστε, 

δι’ εγκράτειας τον νουν 

λαμπρυνόμενος άριστα 
50 προς το πρώτον αίτιον 

των καλών άνεπτέρωσας 
και στύλος ώφθης 

φωτοειδέστατος 
φωτιζων πάντας 

55 λογοις καί θαύμασι 

τους προσιόντας σοι 
διάνο ία πάντοτε 
θεοπειθεϊ· 

όθεν σε γεραίρομεν 
60 καί μακαρίζομεν. 

Ειρμός στιχηρών ΜΡ Α' 314 
58 θεοπρεπεΐ ΜΡ 

Ί^ΙΐΙΤφΤμ'* ΜΤίί) Σ-ξ. 772 

θείων θεωριών άνηνέχθη, ΑΓ 0 2Τ ΖΤ^' ^ 771 Ηζ 
τήγγειλας ΜΡ Γ' 198 ' >τ - *ρωτον νουν και χ'^τιον, πατέρα, κα- 

'Η,ς’ 1 (κανών Ιωαννου Μονάνου) 52-53 ’ ·> * 
τοειδέστατος πάντας Μτα9ωτίζων τοϊς θαΰμα^. Συναξ 7?Γ 

% «Ρε«1ς εστηριγμένος Μνου..„ ΜΡ Γ' ^65 (^νών 0ε„φάν™Γ ?ωΤ°ε1" 
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Καθάπερ όρνις εύκέλαδος 

έν άναβάσει φυτού 

καλιάν, πάτερ, έπηξας 

τώ κρύει πηγνύμενος 

65 καί τώ θέρει καυσούμενος, 

χρυσάς έντεΰθεν 

ελαβες πτέρυγας 

τής άπαθείας 

καί τελειότητος 

70 καί πρός ουράνιον 

ύψος κατεσκήνωσας 

υπέρ ημών 

πάντοτε δεόμενος 

των εύφημούντων σε. 

75 Θείω άπαθείας άνθρακι 

φλέξας σαρκός ήδονάς 

άκατάφλεκτος έμεινας 

65 καυσούμενος : φλέγόμενος ΜΡ 

61 πρβλ. άνωτ., στίχ. 21-28· ορνις ώς εύκέλαδος επί τό άλσος φωνήσασα, 

ΜΡ ζ' 463 (κανών Ιωσήφ) 64-65 τω δένδρω καθήμενος, τω κρύει πηγνύμενος 

καί σπαραττόμενος, τω θάλπει καυσούμενος, Βίος, σ. 27 κρύει γάρ πηγνύμε¬ 

νος καί τω θέρει καυσούμενος πρός απάθειαν ήλασε· Συναξ. 771 τω κρύει 

καί τω καύσωνι πιεζόμενος, ΜΡ Β' 468 (κανών Ιωσήφ) φυτω έκαρτέρησας 

καυσούμενος, πάτερ, καί νιφετοΐς πηγνύμενος, ΜΡ Ε' 369 (Β' κανών Ιωσήφ) 

70-71 καί πρός ουράνιον ύψος κατεσκήνωσας, Συναξ. 772 καί ϋ:2.1 75-76 

του θείου άνθρακος... μεταλάβωμεν, ίνα τό πΰρ του έν ήμΐν πόθου προσλαβόν 

τήν έκ του άνθρακος πύρο^σιν, καταφλέξη ημών τάς αμαρτίας, Ίωάννου Δαμα¬ 

σκηνού, Περί ορθοδόξου πίστεως, ΡΟ 94, 1143Β 75-80 άνθρακίαν αίτησά- 

μενος καί δεξάμενος αύτήν εις τάς αγίας αύτοϋ χεΐρας, εϊσήει θυμιών τόν τε 

βασιλέα... μηδόλως έκθλιβείσης τής άγιας αύτου σαρκός... Βίος, σ. 34 καί ώς 

φλέξας σαρκός τάς ήδονάς έν χερσί τούς άνθρακας λαβών, προ προσώπου του 

βασιλέως άφλεκτος εμεινεν, Συναξ. 771-772 ’ βλ. καί 0:2.1 

62 Σοφία Σιράχ 11: έν άναβάσει. θυσιαστηρίου άγιου 65 Πέτρου Β', 12: δί 
ην οι ουρανοί πυρούμενοι λυθήσονται και στοιχεία κανσουμενα τήκονται 
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έν χερσί τους άνθρακας 

”ρο προσώπου, θεόπνευστε, 

80 του βασιλέως 

κατέ/ων, όσιε, 
έκπλη ττο μένο υ 

Κις τον κωδ. Λ (φ. 119ν) υπάρχουν καί τά έξης τρία στιχηρά: 

Ηχος γ. ίίρός* Ο τώ πάθη σου, Χρίστε, άμανρώσας 

Λ παθείας την στολήν 
περιθέμενος, όσιε, 
τω ποιητή 

5 άγνώς ίερούργησας 
καί λαούς έφώτισα' 
δοξάζοντας αυτόν 
ευεργέτην κύριον. 

'Όμοιον. 

10 Τής άσκήσεως, σοφέ, 
τΏ μαχαίρα άπέτεμες 
την κεφαλήν 
ώς Δαυίδ τήν του οφεως 
καί άτρωτος έμεινας 

15 τούτου προσβολαϊς, 

ώσπερ ξίφει περιβαλλόμενος. 

'Όμοιον. 

Ο δοξάσας επί γης 
τούς οσίους σου, Κύριε, 

20 ώς αγαθός 
καί ημάς οίκτείρισον 
βοώντας καί λέγοντας- 
πρόσδεξαι καί ημών 
τας δεήσεις, πανεύσπλαγχνε δέσποτα. 

Ειρμός στιχηρών Πεντηκοστάριον, 25. 

4 ποιητή Λ || 5 άγνώς Λ Εερουργήσας Λ || 16 χώ 24 μετριχώς δκχφέ- 
ρουν του στίχου 8 καί μεταξύ των 

Τα ω,ζ στίχ>ηρά’ έν^ είς ™ ακολουθούν τά προηγούμενα νωρίς ιδι¬ 
αιτέραν ενδειξιν, ο Απ. Σπανός άπέδειξεν ότι άνήκουν είς τήν ακολουθίαν του 
οσίου Ιωαννου και τού όσιου Δαυίδ καί τά έξέδωκε προ του κανόνος αύτών 
ομου μετά του α' καθίσματος, του κοντακίου καί τού οίκου (βλ. άνωτ. πίνακα,’ 
σ. 54ο). 8ρ&ηοδ, (ύοοίοχ Εβδύϊίΐοαδ Εοΐηιοηοδ 11, νοί. I, σσ. 382-6. 

Ανέκδοτος κανών είς τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 565 

τήν σήν λαμπρότητα· 

όθεν παρέσχε σοι 
35 τάς αιτήσεις μέγιστόν 

προς τον Θεόν 
πρέσβυν σε, μακάριε, 

πλουτήσας χάριτι. 

Άλλο. 

90 Ήχος πλ. α'. Πρός· Χαίροις ασκητικών 

Χαίροις 
άσκητικαΐς άγωγαϊς 
καταλαμπρύνας τήν ψυχήν, πάτερ όσιε, 

ό στύλος των μοναζόντων, 
95 ό εωσφόρος άστήρ, 

ό φαιδραΐς άκτΐσι 
θείας χάριτος 
πιστούς 
καταυγάζω ν 

100 καί αφανίζω ν έν πνεύματι 
σκότος δαιμόνων 
καί πρός φως τό άνέσπερον 
καταπαύσας νυν 
ώς ουράνιος άνθρωπος, 

105 ένθα περιπολεύων τε 
καί θέσει θεούμενος 
μέμνησο πάντο^ν των πίστει 
έπιτελούντων τήν μνήμην σου 
Χριστόν ίκετεύων 

110 τον παρέχοντα τω κόσμω 
τό μέγα έλεος. 

Ειρμός άλλου ΜΡ Β' 376 
92 άσκητικώς Η 

94-97 πρβλ. άνωτ., στίχ. 52-55: καί στύλος ώφθης φιοτοειδέστατος φωτί- 

ζων πάντας λόγοις καί θαύμασι 



γ· Ο κανών ού ή άκροστιχίς, 

'ίανίί5 γΕ^α,'ί>ω Τ°ν ^°ν ™ν νωσ(/'ό9(>ν <Ιωσήφ>. 

<Γ Ωδή α'. 

11η ^Ζ°ζ ^ · Άνοιξα, το στόμα μ0ν 

Δυνάμει του πνεύματος 

το ασθενές σου £ωννύμενος 

ίσχύν κατεπάλαισας 

του πολεμήτορος 

120 και ως ήλιος 

ταΐς άρεταις έκλάμψας, 

Δαυίδ, κατεφώτισας 

κόσμου τά πέρατα. 

Αγίως τον βίον σου 

125 διατελέσας έσκήνωσας 

νυν έν ταΐς λαμπρότησι 

ταΐς των άγιων, Δαυίδ, 

καί αγιάζεις 

τούς την αγίαν πίστει 

130 κυκλοΰντάς σου λάρνακα, 

Θεομακάριστε. 

Ειρμός ΕΕ 99, 141 Ίωάννου μονάχου 

ηλιακας ακτίνας έκπέμπον Βίοζ σ 9« " , ϋ 123 προσωπον... 

σ. 32° κύ:ΓβΓ3· 

117 ** πολΆωτο^ Μηνολόγιον Βασιλείου, ΡΟ 
’ Ρ ωζ αστηΡ πολυ^ωτο? Αν έσπέραν κατηύγασεν, Συναξ. 771 

Πρ£ ί’ λ ;Γ£σ0α' “Τ” *“**"* 4>ώ» πνεύματος... 
„Λλμ; ,7 19· Πώματος θεοί, 120 Ματθ 13 ίΤ τ3τε 
Οί δίκαιοι εκλαμψονσιν ως δ ήλιος 125-126 Ψαλμ 109 3- ορτ'π λλ- - »' ? 
** ταΐς λαμπρόνησι των αγίων Η’ 3* ^ σου * α^~· 

Ανέκδοτος κανών εις τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 567 

ώσας το σώμά σου 

έν τω φυτω ώς έν κίονι, 

τον νουν άνεπτέρωσας 

135 εις τά ουράνια, 

ένοπτρίζεσθαι 

τά αθέατα κάλλη 

άγγελος έπίγειος 

άποδεικνύμενος. 

>Τ / ν *■/ 
Ισχύς μου και υμνησις 

καί φωτισμός τής καρδίας μου 

υπάρχει ό Κύριος 

ό έκ νηδύος σου, 

Παναμώμητε, 

τεχθείς άνερμηνεύτως, 

ό αναπαυόμενος 

έν τοΐς άγίοις αύτοΰ. 

’φδή γ\ Τους σους νμνολόγους 

Δολίως δαιμόνων κακουργίαις 

150 τον νουν αταπείνωτος όφθείς 

ύψώθης άναβάσεσι 

Ειρμός ΕΕ 100, 141 Ίωάννου μονάχου 

132-134 Ύψώθη σου τό σώμα, Συμεών, ώς σταυρώ τω κίονι, ΜΡ Α' 16 

(κανών Ίωάννου Μονάχου) κάτελθε δέ άπό του φυτου ού καθέζη, Βίος, σ. 

291 τριετη χρόνον καθίσαι έν τω δένδρω τούτω, αυτόθι, σ. 27 Καλιάν τε πη- 

ξάμενος έν άμυγδαλής φυτω... αύτός δέ τον νουν αύτοΰ εις ύψος ένθεον άνεπτέ- 

ρωσε, Συναξ. 771 και 0:2.1 138-139 ώράθη μετά σώματος άγγελος, Συναξ. 

771 καί 0:2.1 ώράτο μετά σώματος άγγελος, Μηνολόγιον Βασιλείου, στ. 

5120 ώ επίγειε άγγελε καί ουράνιε άνθριοπε, Βίος, σ. 28 150 τον νοΰν άμε- 

τεώριστον έφύλαττεν, Βίος, σ. 26 

140-142 Ψαλμ. 117, 14: ισχύς μου και ϋμνησίς μον ό Κύριος 145-147 

Ήσαίας 57, 15: Κύριος νψιστός έν άγίοις αναπαυόμενος 

θεοτ. 140 

145 
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καλαΐς ώ ρ αϊζό μεν ο ς 

καί τούς άγγέλους έφθασας, 

μεθ’ ών πιστώς εύφημοΰμέν σε. 

155 Γ ερών ήξιώθης ουρανίων 

καλώς έπί γης πολιτευθείς, 

Δαυίδ μακαριώτατε, 

καί τοΐς χοροϊς ήρίθμησαι 

των άσκητών εν χάριτι 

160 θαυματουργίαις λαμπόμενος. 

Εν ύψ ει ένθέων νοημάτων 

ως άλλος έφάνης ούρανος 

ταΐς άρεταΐς κατάστερος, 

θαυματουργέ πατήρ ημών, 

165 όθεν πιστώς την μνήμην σου 

έπιτελοΰμεν γηθόμενοι. 

θεοτ. Τ αθύμ.ως τον βίον διανύων 

καί ταΐς άμαρτίαις την ψυχήν 

σπιλούμενος, Πανάμωμε, 

φ. 114* προσπίπτω σοι καί || δέομαι, 

προς σωστικούς λιμένας με 

τής σωτηρίας είσάγαγε. 

155 Γέρας θειον έκληρώσω, ΜΡ ζ' 253 (κανών Ιωσήφ) 156 καλώς πολι- 

τευσάμενοι... τά βραβεία ούρανόθεν έκομίσασθε νομίμως, ΜΡ Γ' 223 (κανών 
Ιωσήφ) 160 Θαυματουργίαις έκλάμπων, ΜΡ Α' 567 (κανών ’Ιωσήφ) Στύλος 
ώφθη φωτοειδέστατος πάντας καταφωτίζων τοΐς θαύμασι, Συναξ. 771 έπλού- 

τησε καί θαυμάτων ενέργειαν, Μηνολόγιον Βασιλείου, ΡΟ 117, στ. 513Α 161 

εν ύψει τής γνώσεως του Χρίστου άναδραμών, ΜΡ Δ' 96 (κανών Γεωργίου) 

162-163 Χαΐρε ουρανέ... ή ταΐς των άρετών λαμπηδόσι κατάστερος, Θεοδ. Στου- 

δίτου, Εις την Γέννησιν..., ΡΟ 96, 632Α 

155-156 Φιλιπ. 1, 27: μόνον άξίως τον ευαγγελίου ηοληενεσθε 

Ανέκδοτος κανών εις τον δσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 569 

Ώδή δ'. Ό καθήμενος εν δόξγι έπϊ θρόνον 

Άνα βάσεσιν ένθέοις 

175 τήν ψυχήν φωτιζόμενος 

των παθών το σκότος 

καί τήν τρικυμίαν διέφυγες 

καί έκ Θεού τών θαυμάτων 

χάριν είληφας 

180 θεραπεύειν τά 

τών ασθενών άρρωστήματα. 

Ισχυρός κατά δαιμόνων 

άπεφάνθης, Θεόληπτε, 

τήν έξ ύψους θείαν 

185 δύναμιν σαφώς ένδυσάμ,ενος, 

ώς αετός καλιάν δε 

πήξας, όσιε, 

έκαρτέρησας 

έν τώ φυτώ όόσπερ άσαρκος. 

Ειρμός ΕΕ 95, 135 Ίωάννου μονάχου 

178-181 Τοσαύτη δε χάρις έδόθη, αγαπητοί, τώ όσίω Δαυίδ ώστε καί 
δαίμονας έξελαύνειν καί νοσοΰσιν ύγιείαν παρέχειν... Βίος, σ. 29 τον διδουντα 
τοιαύτην χάριν τω όσίω Δαυίδ, είχε δέ αυτόν πάσα ή πόλις ώς άγγελον Θεού 
καί εϊποτέ τις περιέπεσεν εις νόσον χαλεπήν, ήρχοντο προς αυτόν καί ...ίάσεως 
έτύγχανον, Βίος, σσ. 30-31 182-183 Ισχυρός άπεφάνθης κατά τής άσεβείας, 

ΜΡ Α' 280 (κανών Ιωσήφ) 182-189 έαυτόν σταυρώσας έν τω δένδρορ τον 
διάβολον ένέκρωσε καί άνίσχυρον άνέδειξε... Ίδό>ν γάρ ό φιλάνθροοπος καί 
ευσπλαγχνος θεός του οσίου τον κάματον καί τούς κόπους, καί θλίψεις και 
όδύνας, άσπερ καρτερικώς καί πιστώς έπεδέξατο, έδωρήσατο αύτώ υπομονήν, 

Βίος, σσ. 27 καί 28 186-189 καλιάν τε πηξάμενος έν αμυγδαλής φυτώ, ώς 
όρνις εύκέλαδος, Συναξ. 772 καί Β: 2.1 καί ευρών δένδρον αμυγδαλής... καί 

εις εκείνο άναβάς... Μηνολόγιον Βασιλείου, ΡΟ 117, 512Β 

183-185 Αουκάς 24, 29: έως ού ένδνσησθε έξ νψονς δύναμιν 
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Ρειθροις, πατερ, σών δακρύων 
ιερώς αρδευόμενος 
δένδρον καθωράθης 

θεί,αί,ς άγλα'ΐαις ύψίκομον 
των αρετών ευκαρπία 
εύθηνούμενον 
δια τοΰτό σε 

χαρμονικώς μακαρίζομεν. 

Ωραιώθης άγλαΐαις 
αρετών, παναοίδιμε, 

έδοξάσθης βίον, 

πατερ, διανύσας άσώματον, 

έξωμοιώθης άγγέλοις 
καλλυνόμενος 
ταΐς συννεύσεσι 

ταΐς προς Θεόν εμφανέστατα. 

Τη πολλή σου συμπάθεια 
τούς άσπλάγχνους μου νίκησον, 

Θεοτόκε, τρόπους 

και ταΐς πονηραΐς παραβάσεσι 
καταφθαρέντα δι’όλου 

195 εύθυνούμενον Ρ || 209 άναβάσεσι Ρ 

1° τ0™ς άρδείίας ταϊζ μυστικαΐς γεγονός ευθαλές, ΜΡ ( 

τώ % μ71 Τ δακρύων έπΐβλύσεσΐ πολύχουν στάνυν άρ! 

έ®’Μάτωνω’ ^ Α 12 <κ*νών Ίωάννθυ ΜονιΧΧο5> ξύλον χατάκοφπο 

192 195 τίχ' ^ ώράθ,,ς· ΜΡ Γ 572 (Μνών ®«?άνο. 192-195 το Άνδρον των καρπών ίπληροΰτο τοΐς όρώσιν εις τέρψ,ν σό δέ & 1 

Ίωάν’Γ^ καΡπ0-ς·Λ ,ηγάλλεσ°· Βί0?· σ- 28 192 Χαρμονικώς άνευφημούν^ς 

1Β9-200 

571 Ανέκδοτος κανών εις τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 

και νοποίησον, 

ΐνα πίστει σε 

υμνολογώ, παναμ,ώμητε. 

Ώδή ζ. Έξέστη τα σύμπαντα 

215 Όρθρίζων προς Κύριον 

καρδίας καθαρότητι 

όλην είσεδέξω, Θεοφόρε, 

την του άγιου 

Πνεύματος έλλαμψιν, 

220 ώσπερ γάρ ό ήλιος φαιδρός 

κόσμω τάς ακτίνας σου 

τών θαυμάτων έξέπεμψας. 

Νοος καθαρότητι 

τα κάλλη τά άθέατα, 

225 πάτερ, φανταζόμένος πανσόφους 

έν ησυχία 

Θεόν έζήτησας 

Ειρμός ΕΕ 100, 141 Ίωάννου μονάχου 
220 ό παραλείπει ό Ρ 

215-219 μετά ταΰτα δέ ή τελεία του φωτός έλλαμψις γίνεται, όταν έπιφανή 
τό φως τό αληθινόν, Γρηγορίου Νύσσης, Έξήγησις του ’^σματος τών Κσ9·ά- 

των, ΡΟ 44, 864Β 220-221 άλλα δίκην ρόδου ήν τοΐς όρώσιν αυτόν ήλιακάς 
άκτΐνας έκπέμπων, Βίος, σ. 28 220-222 τό δέ άγιον αύτου πρόσωπον καθά- 

περ ήλιακάς άκτΐνας άπέπεμπεν, Βίος, σ. 32 ουδέ τό άγγελοειδές αύτου 
πρόσωπον ήλλοιώθη, άλλα δίκην ρόδου ήν τοΐς όρώσιν αύτόν, ήλιακάς άκτΐνας 
έκπέμπον, Βίος σ. 28 στύλος ώφθη φωτοειδέστατος, πάντας καταφωτίζων 
τοΐς θαύμασι, Συναξ. 771* πρβλ. αύτόθι, ϋ:2.1 223-225 κάλος δέ άληθινόν 
και έρασμιώτατον, μόνω τώ τον νουν κεκαθαρμένω θεωρητόν, τό περί την θείαν 
φύσιν, Μ. Βασιλείου,Όμιλίαι εις τους Ψαλμούς, Ψαλμός ΚΘ', ΡΟ 29, 317Α,Β 
Νοός καθαρότητι καί ψυχής τών έπουρανίων διακοσμούν τάς άστραπάς μαθεΐν 
ήξιώθης... ΜΡ Α' 323 (κανών Θεοφάνους) 

215 Ίώβ 8, 5: Σν δέ όρθριζε προς Κύριον Παντοκράτορα 
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σκεποντα, φρουροΰντά σε αεί 
πάσης άμ.αυρότητος 
των || δαιμόνων, πανόλβιε. 

Βοα σου τα θαύματα 

και τα λαμπρά παλαίσματα, 

όσιε Δαυίδ, Χρίστου θεράπον, 

Θεσσαλονίκη 

235 ή περιώνυμος 

ήν ταΐς σαΐς άγίαις προσευχαΐς 
πάντοτε διάσωζε 

ευσεβώς εύφημοΰσάν σε. 

Ιδού, πάλαι έφησε 
των προφητών ό μέγιστος· 

έξει εν γαστρι Θεόν άσπόρως 
ή Παναγία 
μήτηρ καί άμωμος, 

ήν χαριστηρίοις έν φωναις 
πάντες μακαρίζομεν 

δι’αυτής οί σωζόμενοι. 

Ωόη ζ . Η?<.θον εις τα βάθη τής θαλάσσης 

Ολος τώ φωτί λελαμπρυσμένος 

236 καί Η 

Ειρμός ΕΕ 96, 135 Ίωάννου μονάχου 

, 228-229 δι’ών έκπλύνεται παθών άμαυρότης, ΑΗΟ, ΝονβπιΒπδ 20 III (κα¬ 

νών Ιωσήφ) 234-235 ίσάγγελος έν τή λαμπρα καί περιωνύμω Θεσσαλονικέων 
πολει ων τε και διατρίβων, Βίος, σ. 26 248-252 πρβλ. Βίον, σ. 28 Όλος τω 

,239-243 Εσαϊας, 7, 14: ϊδον ή παρθένος έν γαστρι έξει και τέξεται υιόν 
και καλεσεις το ονομα αυτόν Εμμανουήλ 

θεοτ. 

240 

245 

572 

φ· 114ν 

Ανέκδοτος κανών εις τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 573 

τής αρχικής Τριάδος 

250 άπεμείωσας σκότος δαιμόνων 

καί των πιστών τάς καρδίας, όσιε, 

εύσεβεία κατελάμπρυνας. 

Ν έκρωσιν, παμμάκαρ, ζωηφόρον 

σαφώς ένδεδυμένος 

255 προς αθάνατον ζωήν μετέβης· 

όθεν ήμΐν 

άναβλύζεις νάματα 

ιαμάτων τοΐς τιμώσί σε. 

Τ ίμιος ενώπιον Κυρίου 

260 ό θάνατός σου ώφθη· 

θανατώσας γάρ σαρκός τά πάθη 

άγγελικώς 

επί γής έβίωσας, 

Θεοφόρε πάτερ, όσιε. 

θεοτ. 265 Ό ταΐς ούρανίαις στρατηγίαις 

υπάρχων, Θεοτόκε, 

αθεώρητος έκ σου ώράθη 

σωματικώς 

έπί γής τικτόμενος· 

270 διά τούτο σε γεραίρομεν. 

255 μετέστης Ρ 

φωτί ένούμενος τω καθαρωτάτω... φως ώράθης δεύτερον, καταυγάζουν τάς ψυ- 

χάς ήμών, ΜΡ Γ' 250 (κανών Ιωσήφ) 253-255 Νέκρωσιν ζωηφόρον ένεδύ- 

σω... προς ζωήν μετετέθης άπειροπλασίως κρείττονα, ΜΡ Ε' 324 (κανών Θεο- 

φάνους) 265-270 πρβλ. τό παρηλλαγμένον Θεοτοκίον τής ε' φδής του κανόνος 
του Θεοφάνους εις άγιον Μελέτιον, ΜΡ Γ' 573 

259-260 Ψαλμ. 115, 6: τίμιος εναντίον Κυρίου 6 θάνατος των οσίων 
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Κοντάκιον ήχος β'. Τα άνω ζητών 

Θαυμάτων πολλών 

κ°ντ·,ΜΡ Λ' 17 Το κοντάκιον είναι το αύτό προς το του κανύνο, 

-ον-γ4ν?ΜΡΒ'18Γ Τ' Γ—0ΡΙ°ν Τ™"™ τ6ν θ«υμα- 
^ ^ _,_ίί 181 Μετα ΤΨ ωδήν παραθέτει τούτο ό Ρ (φ. 139*) 

271-280 Διαφέρει εις τούς στίχους 278-280, ώς πρός .φ πειρίιν Τών χ» 

» ,την.αλλ“γην ΤΟυ Τμ5Τ0ς *-*·'■■ Λ*γ<ί» τού μέτρου άντί π*σο„ε ό 
ωσην εγριχψε παμμακάριστε. Οί στίχοι αυτοί εις τόν κανόνα τοϋ Θεοφάνους 

Γ πανσ°φ±ΓβνΥ^ / »ώ χαλί) θαυματουργός ! τψ χλήσ,ν Ιξ ϋηγ,,,ν χ0 
μισαμενος 272-278 τοσαύτη 8ε χάρις έδόθη... τω όσίω Δαυίδ, ώστε και *«(. 
μο^ας εςεΛαυνειν και νοσοΰσιν ύγιείαν παρέχειν, Βίος, σ. 29 

- *» Λ’ 9' !18'·’19· τί> ·'·^σμζ και όχι μετά τήν ς- ώδήν κα¬ 
ταδίδει κοντακίου και οίκον, τά όποια έξέδωκεν ό Σπανός- βλ. δροηοο 0*1 

ΒοδΒιβοοδ Ββιιηοηοδ 11, νοΙ. I, σσ. 382-384. Ρ ™ 

φ. 118ν. Το κοντάκιον: 

Ηχ°ζ γ. Προς- Η Παρθένος σήμερον 

Εγκράτεια 
άπαντα 

5 τά τής σαρκός χαλινώσας, 

των (φ. 119*') παθών το σύστημα 
έν εαντω ταπεινώσας 
έσπενσας 

σαντον εν δενδρω καλιάν πήξας’ 
10 πτέρυγας 

κεχρνσωμένας, πάτερ, έκτήσω, 

χελιδόνος τάξιν έχων 
ήδννων πάντας 
τοϊς θείοις λόγοις σου. 

(Ειρμός κοντ. Ρωμανού Μελωδοΰ, 

Εις την γέννησιν, Α', σ. 1 (Μ^δ- 

ΤΓχραιιϊδ). 

Ό οίκος: 

15 Ο χρώς σου, σοφέ, 

μυρίζει ώς θυμίαμα 
και τά θαύματά σου 
μυρίζει τά πέρατα 
και νόσων ποικίλων 

20 ψυχών και σωμάτων 

οθεν δ τάλας καγώ πεπήραμαι 
ήνσθεις των θλιβόντων με 
και διά τούτο την σήν βοήθειαν 
νυν άνενφημώ- 

25 έκδιηγοϋμαι τρανώς 
πώς έπιφθάνης 
τοΐς έν άνάγκαις 

και έκλντρονσαι πειρασμών 
τους προσιόντας σοι πιστώς. 

3 έγχρατί» Λ 12 χελιδώνος Λ || 13 ίδύνων Λ || 1 5 Ό χρωτόσου Λ 
I ην Λεςιν του χγφ χρωτοσου διώρΟωσα εις ό χρώς σου- ό γραφευς διά λόγους 
μ-ρι/.ους. ύγρανε χρωτος, ίσως όμως καί επειδή δεν έγνώριζε τον τύπον γοώς 

ΖΤ Γ,1, Τς 0ν0μ7Τκ,>? * Ι™* τ* «ξεως ώς ονομαστικήν " 16 
μν·κ4 Λ ι _ 1 καγω Λ πεπειραμαι Λ {| 22 ρυσΟής Λ 
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δεξάμ,ενος ενέργειαν 

σημείοις φρικτοΐς 

275 τους δαίμονας έπτόησας 

καί τάς νόσους ήλασας 

των ανθρώπων, 

Δαυίδ παμμακάριστε- 

θαυματουργός δέ ονομάζεσαι 

280 την κλήσιν εκ των έργων κομισάμενος. 

Μνήμη του οσίου πατρός ημών Δαυίδ του έν Θεσσαλονίκη: 

Ούτος δ άγιος έξ έώας εχων τψ γέννησιν, εύγενεστάτονς 
και τους γεννησαμένονς ειχεν. Έξ απαλών δέ των ονύχων 
την αγνείαν ποθήσας, δι εγκράτειας τά πάθη ύπέταξεν. 

285 "Οθεν και ώς άγγελος έπϊ γης μετά τον σώματος έβίωσεν 
ώς δρνις γάρ ενκέλαδος καλιάν έν άμνγδάλοις φυτοϊς πη- 

ξάμενος εις ύψος θεωριών άνήχθη. Ούτος πλεΐστα θαύ¬ 

ματα κατεργασάμενος και δαίμονας έξ ανθρώπων άπο- 

διώξας και άνθρακας πυράς χερσι κρατήσας και τω βασι- 

290 λεϊ προσνπαντήσας και πάσαν άνθρωπίνην φύσιν τω βίω 
και τοϊς θαύμασι καταπλήξας προς Κύριον έξεδήμησεν. 

’φδή ζ'. Ονκ έλΛτρενσαν τη κτίσει 

Νουθεσίαις καί 

σημείων έπιδείξεσι 

295 λαούς έφώτισας 

280 κλήσιν : κτίσιν Ρ 
Συναξάριον Ρ Συναξάριον Κων/λεως, στήλ. 771-772 

281-291 Τό κείμενον τό αυτό προς τό τοϋ Συναξαριού ϋ:2.1 μέ τάς έξης 
διαφοράς: 282 γέννησιν : γένεσιν ϋ:2.1 || 286 άμυγδάλοις φυτοϊς : αμυγδαλής 
φυτω ϋ:2.1 || 287 θεωριών : θείων θεωριών ϋ:2.1 

Ειρμός ΕΕ 100, 141 Ίωάννου μονάχου 

293-297 κάτελθε δέ από τοΰ φυτού, ού καθέζη καί ποίησον σεαυτώ κελλίον 
καί έν αύτώ έση αίνών καί εύλογών τον Θεόν, Βίος, σ. 29 κατήγαγον αυτόν 

έκ τού δένδρου... καί ένέκλεισαν τό οίκημα..., αυτόθι 



σμικρώ συγκλείσας σαυτον 
κελλίω, ως μέγας δέ 
εκπεμπων ήλιος 
τα: ακτίνας σου 

.ΐ(Κ) τας λογικά:, πανόλβιε, 

κατανύξει διανοίας. 

Φως «νέτειλέ σοι, 

όσιε, τελέσαντι 

τον βίον, πάτερ Δαυίδ, 

305 και διεδέξατο 

/αρά ανεκλάλητος 
^αί ευφροσύνη σαφώς 
άναμέλποντα, 

ο των πατέρων Κύριος 
310 και Θεός ευλογητός εΐ. 

Ω ραιότητι 

των τροπών σεμνυνόμένος 
τ· καί ακακία || ψυχής 

λαμπών, θεόφρον, σαφώς 
315 Δαυίδ τον ομώνυμον 

έχαρακτήρισας 
φέρων, όσιε, 

την μελωδίαν πάντοτε 
την αύτου έν χείλεσί σου. 

296 σαυτον : αυτόν Ρ 

ίτΜ? “·5 »»/ - 
ειλημμένοι ατο τον ειρμόν τής ζ' ώδής 313 314 ’Λν · Ρ . *°1 εΐνεα 

νλ3:τ^' 

Πρ!^*** ****** 307 

577 Ανέκδοτος κανών είς τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 

θεοτ. 320 Συντηρήσας σε 
παρθένον άδιάφθορον 
μετά την κύησιν 
όλος ώράθη έκ σου 
Θεός τε και άνθρωπος 

325 ό υπερούσιος, παναμώμητε, 

όν έκτενώς ικέτευε 
οίκτειρήσαι τους σούς δούλους. 

Ώδή η'. Παϊδας εναγείς εν τη κάμινοι 

ΦωτΙ νοητω συγκεκραμένος 

330 την δόξαν Κυρίου κατενόησας 
ύπερθεν ίστάμενος 
δένδρου, πάτερ όσιε, 
ώς αετός ύπόπτερος 
και μέλπων πάντοτε1 

335 τον Κύριον υμνείτε τά έργα 

και ύπερυψοΰτε 
αύτόν είς τους αιώνας. 

323 όλος : όλως Ρ 
Ειρμός ΕΕ 100, 141 Ίωάννου μονάχου 

320-322 Συντηρήσας σε Παρθένον ώς προ του τόκου μετά τον τόκον έκ σου 
έσαρκώθη ό άπερινόητος, ΜΡ Δ' 114 (κανών Ιωσήφ) 329 ό δέ σωτηρ του 
νοητού κόσμου έστί φως, Οιί^βηίδ, ΟοπυηβηΐΗΓΪοηιΐΏ ΐη Εν&η^θΐΐυπι <Ιο1ΐ3ηιιΪ5, 

Ιοιώ. ρπηιιΐδ, ΡΟ 14, 68Β όταν... ή ψυχή... καταξιωθή πνεύμα γενέσθαι συγκε- 

κραμένη τω Πνεύματι, ψευδο-Μακαριου Αιγυπτίου, Ομιλιαι Πνευματικαι, αρ. 

18, 135 (έκδ. Η. ϋδπίβδ) 330-333 πρβλ. Βίος, σ. 28 330-333 (καί 353-355, 

362-364) οί στίχοι έχουν ληφθή από τον ειρμόν τής η' ωδής, ό όποιος σχετίζεται 
βεβαίως μέ τό Δανιήλ 3, 57. Έδώ οί στίχοι αύταί λειτουργούν ώς έφύμνιον 

327 Ψαλμ. 66: ό Θεός οίκτειρήσαι ήμας 330 ΠρόςΈβρ. 3, 1: Κατανοήσα¬ 

τε τον απόστολον και αρχιερέα τής ομολογίας ημών 1ήσουν Χριστόν 335-337 

Δανιήλ 3, 57: ευλογείτε πάντα τα έργα τον κυρίου, τον κύριον υμνείτε και 

νπερνψοϋτε αυτόν είς τους αιώνας 



Ο ία χελιδών ωραιότατη 

ως θεία περιστερά τε τα μετάφρενα 
3,0 εχων χρυσαυγίζοντα, 

πτέρυγας δεξάμενος, 

π*τερ, χρυσάς έπέτασας 
και κατεσκήνωσας, 

. . '^·.αΜ·^ρ. εις σκηνάς αιωνίους 
•Μυ των ευφραινόμενων 

εν Φ ή κατοικία. 

Ργμασι πιθήσας σου τοίς θείοις 
και βλέφας σε άνθρακας παλάμαις σου 
αςιοπιστοτατος, 

350 όσιε, κατέχοντας 

τάς σας πληροί γηθόμενος 
βοών αιτήσεις, Δαυίδ* 

τον Κύριον υμνείτε τα έργα 
και υπερυψουτε 

355 αύτον εις τούς αιώνας. 

τρΙ0<8' Οΐ των Σεραφίμ τήν ύμνωίίαν 
μιμούμενοι πίστει άνυμνήσωμεν 

„ 356 Θεοτ. ΗΡ (βλ. είσαγ. σ_ 544) ^μρ 

αγίας α6σοΰ χείρας^^^ 

Ρ:2·1 353-3^ 362-364 577 ’ " Συναξ' 771-™ *«> 

339-342 ψαλα. 07 ι/.. ^ / 

**■» ^ «■ κ,ύ τά ^ 
πάντων ή κατοικία ίν σοΙ 348 Ήσαίαε 6 «- £?", π ώς εύφρα,νομίνων 
ΣεραψΙμ χαι εν τβ γε^ α &νθ ^ ^ & «3ν 

ΤΓ* Χ,α'· ^βοψοΰτε αυτόν εις τΐί,ς αίΟνας 356 357 *’ 5« ®ρ“’’ 
ψ(ε)ιμ ειστήκεσαν... κα1 έαέκηη^ν « " , 355-35; Ησαιας 6, 2-3: Δέρα- 

κφ,ος Σαβαώθ ^ ^ ™ ?ΙΕ(?0’’ κα1 Άβ7^ Άγως, 
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Πατέρα τον άναρχον, 

Λόγον συναίδιον 

360 καί Πνεύμα τό πανάγιον 

φόβω κραυγάζοντες* 

τον Κύριον υμνείτε τά έργα 

καί υπερυψουτε 

αυτόν εις τους αιώνας. 

Ώδή θ'. Ενα μεν τω τής παρακοής 

Ί δού, άνεωχθη σοι, Δαυίδ, άσκήσαντι 

καί τον δρόμ.ον τελειώσαντι 

ό ούρανός καί προσεδέχθης 

ώς δώρον εκλεκτόν, ώς θυμίαμα 

καί στέφος δικαιοσύνης άπείληφας, 

οθεν σε πάντες μακαρίζομεν. 

Ωραίος έν κάλλει αρετών γενόμενος 

τοίς άγγέλοις || έξωμοίωσαι 

καί προσετέθης τοίς πατράσι 

καί δήμοις άσκητών συνηρίθμησαι 

καί την αθανασίαν κεκλήρωσαι, 

πάτερ θεόφρον, άξιάγαστε. 

Ειρμός ΕΕ 98, 139 Ίωάννου μονάχου καί Στεφάνου μονάχου Έκ τής ζ' 

ώδής έξ έπεσε τό ε' τροπάριου άρχόμενον διά του Ν (βλ. άνωτ. σ. 544) 

373 έξωμοιώθης Ρ |) 374 πατράσι Ρ || 375 συναρίθμησαι Ρ 

366-368 Προσευχομένου δέ μου ήνοίγη ό ούρανός, Έρμάς, Ποιμήν 1, 4 

(έκδ. Μ. λνΠΐΐΙ^ΚβΓ, Οϊο 3ρο5ΐο1ίδθ1ΐ6η Υϋΐβΐ’ 1. ϋβτ ΗΐΠ όοε Ηβπιιαβ..., ΒβιΊϊιι 
1967) 375 Δήμοις μαρτύρων ήριθμήθης, ΜΡ Δ' 282 (κανών Ιωσήφ) 

362-364 Δανιήλ 3, 57 366-370 Ματθ. 3, 16: και ιδού άνεφχθησαν αύτώ 
οι ουρανοί Πρός Τίτον 2, 7-8: τον αγώνα τον καλόν ήγώνισμαι, τον δρόμον 
τετελεκα, την πίστην τετηρηκα, λοιπόν άπόκειταί μοι δ της δικο-ίοσύνης στέφα¬ 

νος, ον αποδώσει μοι Κύριος... 372 Τ’αλμ. 74, 2: ωραίος κάλλει παρα. τους 
υιούς των άνθρώποον 

365 

370 

φ. 115Γ 

375 
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Στησώμεθα σήμερον χορούς, φιλέορτοι, 

έν αινέσει μακαρίζοντες 

380 πάντες Δαυίδ τον Θεοφόρον, 

των Θεσσαλονικέων τδ καύχημα 
και πάντων των μοναζόντων το στήριγμα, 

τής εκκλησίας τδ κραταίωμα. 

Ή μνήμη σου, δσιε Δαυίδ, άνέτειλε 

385 του ήλιου τηλαυγέστερον 
ήν έκτελοΰντας ημάς πάντας 
φωτδς άδιαδόχου άςίωσον 
γενέσΟαι κοινωνους μεσιτείαις σου, 

πάτερ θεόφρον, παμμακάριστε. 

θεοτ. Φωτδς οίκητήριον, αγνή πανάμωμε, 

390 γενομένη φωταγώγησον 
την σκοτισθεΐσάν μου καρδίαν 

δαιμόνων πονηρών έπιθέσεσι 
και πάσαις των παθών άμαυρότησιν, 

395 όπως άπαύστως μακαρίζω σε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓ. ΜΑΝΑΦΗΣ 

394 άμαυρώτησιν Η 

378-379 στησώμεθα σήμερον χορούς ένθεους τον πρώτον γεραίροντες των 
Άσωμάτων, ΜΡ Δ' 188 (κανών Ιωσήφ) 384 31 μνήμη σου σήμερον ώς ήλιος 
άνετειλεν, ΜΡ Δ' 208 (κανών Ιωσήφ) 387 Φως ήν απρόσιτον καί άδιάδοχον 
ό Θεός, Γρηγ. Θεολόγου, Όμιλ. ΜΔ' Γ', ΡΟ 36, 609Β 390-391 Φωτός οι- 

κητήριον, Αγνή, γεγένησαι, ΜΡ Α' 57/ (κανών Ιωσήφ). Δια τής λεςεως φως 
πέρα των ώς άνω άρχονται καί πολλά άλλα θεοτοκία εις κανόνας του Ιωσήφ 
έκ των περιεχομένων εις τά Μηναία, βλ. άνωτ., σσ. 557-8 391-394 Δι ών εκ- 

πλύνεται παθών άμαυρότης, ΑΗΟ ΝονοπΦπδ 20 III, σ. 487 (κανών Ιωσήφ) 

Ανέκδοτος κανών εις τον όσιον Δαυίδ Θεσσαλονίκης 581 

1. Χγφ Ίεροσολυμιτικόν Ί. Μ. Άγ. Σάββα, άρ. 70, φ. 1133 
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ΙΓί·:/ Λ , / 
Μ»·*|Μ·««Α(ΙΟ|Ι *Τ«Η« «£· ί>Ν·Ο-<τ|,Α$<*Γ*"* 

»®Ρ^οφρθΗ ατρο-πο^ν^φ βο Γ «Ί£-^ ρ · τορ^μώμί^Γ.- £ η^ρ ζ^^}Ιν ^,. ^Γ Γ 
$ρ-\ Ο*·*·* « <*· α.Μ^*|,^ιτη4 β»»& {,μο«τ1»'·£»θ£π>1* ΜΗ-'?»ρ-**·γι α^-5/χ^ 
ί Υ^'ν ^Ι'^Η^η-ί. Κο^» ^ - ^κ-^ 

κ ίΝ>^ι·Λ^«^Υ*^3’(1:Χ<Λ ον- νΛττ^Β*_'^-ν-Γο,', ρΤτ- ·_Γ _»ώ 
£· ~<Ρ « ”»**** 4 ΊΤΐ~Γτ>ν'ττ**0ον£: ίχ70«Γ<οτ», ** ^χΐ *” *** 
&, < . ν<> , ^ /· ^7 X . , “ λ\£*ν»τ*ι/?τ€ 

Γ Ρ»«ϊ^·Μ·’*Τ*'^,,,Ρ'νΡ“'»*<μ-ΧΛ1^1'θ^'Π^Γ^ρβΙμ,ίί.-·'·υ-ώ4ΑΛ_ 

ν= ^.«ίλΤ^^ί^"κ"3<,^ηΜτί“'«Λ^ -'ίτ'^τ:^ 
;■."* ■:7^”·<5Λ^^ιγώ1-^Γ.^σ..^ρ:^κώ*ι^ιιι^ 

ν; .«* 4·Λ-'Π»ί** «το·«'<Τ6 \Γρ-μ°**** φ^Κ-Αςι«*φ«*α * ρ»*, Μ>,._ 

111>Τ·προσο*ι«1βνΠΓΤ«Κΐ*Λΐ^^.':...'?. Α,..__'Ιδ/ ": ' 

|ΐ;Λ 'χγ'*ι><ϊ'<Ρ<£η Αχιγι ^*Αρ ίγτ*Ι““ -τ[ 

Ι&’· «ί Λ ν'\Γ· .. / λ5^ ^ ρΜ* *ρ<τη,'ΐ,ν,Λ1' 
^Ρ*^^·«»^|^ΜΧα^«ί5Γϊ6ΐ»^4)Γ·βΓ<“**«^'ΐ'*^£ί/«ι<Γ^»- 

«*^Η,^^οΜ^ν€Ιε»<Γ^ΡΧ^«ο^.^ν^ι^μτ-*ΐί67ΐ·»^’^'-νρ,.β— . ν 

£;■ ^Γρ^ζΟίβίίηρν “;·« 'σ/τΑ •Η,,(|)4^ρθΟ|«Μτβ^βί(^^*.·Γ®Τ·*ίΓ«.|> .*..** 

&■ ’^'^ί'» *^τ»Υ“/|·**>·ί«,^|»^>«»<τ-·ϊη ν·α-(|>νί-ί^Τ»β-'»Γ«·τ4-|»·>Τϊΐ·μ* 0%γ*ί . · 

ξ|Αν°?Ρ ^»π*λγ««*^0&|Η .τ~ι*£-.^τ^οα·^.■ .' 

■ Α· ”Τ°^':’Ϊ' °Γ ^°Μ^· ·1 οΜΤ^^Ι* Ρ<^>£ ρ«ΐίτ/γ^'τ^ %- ·Χ'· κ«^Λ^λλν*^* , 

Λν· ν"£*^>β^··.θΡ*φΐϋγ®|»ι «.Ν<^>^»ν>.'νοΗ><(ηι<ιη;0ΐΜΐ·ΤομοΑο- 

>ν ί_*τν^£·β“^ν*ν “ Γ·*: ΜΙ/λ νιρη^ηι^ *τ(, μ— 

Γ ^6^:^Τ·,«/*^ι.7^|^.: .;·-.: , /. ^;^κοα;^.^ί»γ.^ ' 

:?■£*' ρ · αι^ *»/, #το* 1+*^ι*ί μίτια^^,^ -Γ^Λ μ«^φ1 ^* γΓθ*ι 'ΧΓΥΛ Λ*” 

^^ΜρβΜΚ^*|Α*φ*ίΓΤΟβ(ίΓ-,(τ-#0^|,<ϊ^|/1^4χί«-Λ’Γ^'^ <1 > Ο*·*>)τ\© οΓ*. '’■ 

? 0&**(ρ+ρΐ "ΐτβρ Μΐ^ιν\μ· τ<*>μ«ρ^/'*»ΐ' &Ί<*ττ^-ντΤ*γ* τ^'Τ®^·*·***-"!·. !··Ν' 
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ΚΕδΙΜΕδ 

8ΐβ/αηο5 Π. ΙηιβΙΙοζ, 01)8βνναίΐοη8 οη ίΐτβ Ροεί-Β^ζαηίΐηβ 

Ψηίίβη Εα\ν ο/ 5φθ8, ρρ. 5-18. 

ΤΙιε νντίΐεΓ ΐΉ3^εδ οβδεη^ί ίοηδ οη ίΐιε \νπίίεη ΐΓ3<1ίίϊοη3ΐ 1η\ν 

οί δγτοδ (1595-1827) \νΜο!ι Γε§υΐ3ίε<1 ίϊιβ ρπνδίε 1ε§3ΐ πΐ3ΐίεΓδ οί 
Ιΐιε ΐδΙαηάεΓδ άυπη£ ίΗε νεηείΐ3η αηά ΤιΐΓίάδΙι ρεποΟδ. Οιιγ ΓειηΒΓίίδ 
ιηαίηΐγ οοηοεΓη ΐΐιε ριηχ1ΐ3δε 3η0 δ3ΐε οί δΐιείι γο3 1 εδί3ΐεδ 3δ ίίεΙΟδ, 
Ιΐιε π§Ηί οί τεΐ3ίίνεδ ζηά ηεί§Ιιϊ>οιΐΓδ ίο 6© §ίνεη ρΓείειεηοε ονβΓ 

οίΙιεΓδ 3δ ριΐΓθ1ΐ3δεΓδ ζηά ί&ε ηεεΟ ίο άείίηε ίΐιε ναΐοε οί τεαΐ εδΐΒίε 
5γ πΐ63ηδ οί 3η 3δδεδδ0Γ, ίο εηδίίΓε ί63ί ίΗε 1&\ν ίδ 3(1ΗεΓε<1 ίο. Οιιγ 
ο1)δεΓν3ΐίοηδ 3ΐδθ άαι\ \νΐί1ι Ιιονν ί3Γ ίϊιεδε ΐΓ3άίίΐοη3ΐ Γϋΐεδ ΙιεΙΟ, άο 

ρεη(ϋη§ οη ρΐ3εε, ίίπιε 3η(1 ίη(1ίνκ1ιΐ3ΐ οΪΓουιηδί3ηοεδ. 

Νϊο. Ο. ΡοΙίίβ8, ΟΗοΐοβζ αηά β8ίΐπιαύοη8, ρρ. 19-38. 

ΤΙιε (1ϊδί3ηεε Ηεί\νεεη ιιηίαιοννη ίηίεηίΐοηδ 3η<1 ίΐιε νίδίΗΙε 3η0 

οοιιηΐ3ΐ>1ε Γεδίιΐίδ Οοεδ ηοί ηεοεδδ3ΓΪΐγ 1ε3θ ίο 3ΐ)δεηεε οί οοίιεΓεηεε. 

ΤΙιεΓε 3Γε ε3δεδ ν/ΗεΓ© ΐΐιε ΐηίεπηε(ϋ3ΐε, εχίεΓΠ3ΐ ί3είθΓδ 3ΐοη§ \νΐί1ι 

ίΗε Ηορε οί ίΗε ίηίε3δί1)1ε δεΓνε ίΗε 0ενΪ3ίΐοη, 3δ ΐί δεεηΐδ ίο Ηαρρεη ΐη 

νΐδδ3Γΐοη’δ 3θίϊοηδ. 

Κ. Κονηαηο, Νκονβ οδΞβιναζίοηί αφ ΐηβάΐίΐ οοηήφ α ιιηα ηο- 

νΐζΐα άΐ 8. ΝΐΙο Αηοΐταηο, ρρ. 39-48. 

Ε. I. Τοηιαάα1ίΪ8, Ιηβάΐίΐ β ρανζΐαΐηιβηίβ βάίίΐ βαηοηί άβΙΙα 

ΡαναοΙβΙΐβα ίναηιαηάαύ άα τηαηοαβήίίΐ ήηαΐίΐβί, ρρ. 49-102. 

Ιη ηιιεδίο 3Γίΐοο1ο δί τε§ίδίΓ3ηο 168 03ηοηΐ άΐ Ρ3Γ3θ1είίε3 ί φΐ&ϋ 

δοηο δ3ΐν3ίΐ ίη πκιηοδοπίίί δΐη3ΐίΐοΐ. υη εεηίίη3ΐο άΐ ηηεδίί 03ηοηΐ 

δί π1εν3ηο ρετ ρπιη3 νο1ί3, ιηεηίΓε §1ί 3ΐίή δοηο δΐ3ίί Γε§ΐδίΓ3ίί ΐη 
υη πιο ϋΠκοΙο ριεεειίεηίε (ΕΕΒΣ 39-40, 1972-73, ρρ. 253-274) ίη 
1»3δε άι πΐ3ηοδ0Γίΐίΐ άΐ 0Γ0ΐί3ίεΓΓ3ί3 ε άί Υ3ίΐο3ηο. Ιη πΐ3§§ίθΓ3ηζ3 



586 Ιλ 65111116$ Κ65Π1Ή65 587 

ά&ηΐ οΕηοηΐ δΐ ριεδεηΐΒηο ΐηεάΐίΐ, πιεηίΓε ί ΓΟδίΐ πδΐιΙίΒηο ρ&ΓζίδΙ- 
ηιοηίϋ εΟιίι ηεί ΙϊΙ^γϊ 1ΐίυΓ£Ϊεί. Ιη 3ρρεη0ΐεε δΐ ηοίαηο 15 ε3ηοηΐ Οί 
Οΐιΐδερρε Ιηηο§Γ3ίο, ρυΗΗΙΐοΒίΐ ηεΙΜ Ρ3Γ3ε1είΐθ3, Οεΐ ςιΐ3ΐΐ Υοάζ δε- 

οοηάα, οΆάηίΆ άα\ Οείίο ΙϊΗγο 8ί3ΐηρ3ίο, δί ίΓ3πΐ3ηά3 άο. ηίΒηοδεπίίΐ 
δΐηΒΐίΐεΐ. 

ΟοηζίαηΙΐη Ο. Ρίί8αΗί8, λ ργορο8 άβ Ια βίε άε 8αΐηίε-8ο- 

ρίιΐε: ΙάέοΙοξΐε εί ήίιιείΞ ύγζαηίίηζ, ργαίΐφιε8 ηιοάεπιε8, ρρ. 103-114. 

8ΐανΓθ8 Ο. Οεοτξίοιι, 8ίηάΐε8 οη ίΗε εοιιη ΗΐεγαγοΗγ ο/ ίΗε 
Κοητηεηΐαη ενα I: ΤΗε αίίνώηύοη ο/ ίΗε ίΐίΐε ο( 8εΗα8ίοεγαίου ίο Ι8ααε 
Κοηιηεηο8, ίΗε ίΗΐνά-Ηοηι 8οη ο/ΛΙεχΐο8 IΚοηιηεηο8 (1081-1118) 
ρρ. 115-126. Λ 

Πιο 03ίίη§ οί ίΗε ΒίίπΗυίΐοη οί ίΗε ίΐίΐε οί 5εΗ3δίοεΓ3ίθΓ ίο 
Ιδ330 Κοπιηεηοδ, ίΗε ιΠϊγΟ-Ηοπι δοη οί ΑΙεχΐοδ I Κοιηηεηοδ (1081- 

1118), 18 3 νοΓγ δΐ§ηίίΐο3ηΐ ςυεδίΐοη 3δ Γε^πΐδ ίΗε εουΠ ΗΐεΓ3ΓεΗγ 
οί ΙΗε ΚοηιηεηΪ3η ογ3. ΤΗε δίικίγ οί ΐΐιε δοιίΓεεδ, 3η<1 εδρεεΗΙΙγ ιΗβϊ 
οί ίΗε ΤγρΐΗοη οί ΕηιρΓΟδδ Εεηε ΟοαΗιΐηΒ ίοΓ ΙΗε Οοηνεηί οί ίΗε 
ΜοίΙιεΓ οί ΟοΟ ΚεεΗ3πίοηιεηε ίη Οοη5ί3ηίΐηορ1ε 3η0 ΝΐΗεί3δ ΟΗο- 

ηΐ3ίεδ, ρΓονβδ ΙΗβΙ Ιδ330 Κοπιηεηοδ ΓεεεΐνεΟ ίΗε ίΐίΐε οί δεΗ3δίοεΓ3- 

Ιογ ϊγοπί Ηΐδ ΙβΙΗογ ΑΙθχΐοδ I Κοιτιηεηοδ 3η0 ηοί ίΓοπι Ηΐδ ΗΐΌίΗεΓ 

Ιοίιη II Κοιηηεηοδ (1118-1143), 35 \Υ3δ ειτοηεουδίγ ηΐ3ΐηί3ΐηε<1 Ηγ 
δοηιε 5θΙιοΐ3Γ8. Τΐιίδ ΐδδυε ίδ Γεΐ3ϋθ(1 ίο ίΗε ενοΐυίΐοη 3ί ίΗε ίορ οί ίΗε 
Ηΐεΐ3ΓεΗγ Οί ίΗε ΙιοηοΓΐίΐο ίΐΐΐεδ υηΟει ΑΙεχΐοδ I Κοιηηεηοδ, εΗΐείΙγ 
3ίί0Γ Ιΐΐ0 <3ε3ίΗ οί ίΗε ΕΐΉρείΌΓ’δ ΗγοΙΗοΓ 5εΒ3δΙθεΓ3ΐθΓ Ιδ330 Κοπι- 
ηεηοδ. 

Οβοτξε ΡαΙΙΪ8, Ενίάεηεβ /οι■ ίΗε ιηοηα8ΐεϊγ ο/ ΌαρΗηΐ ΐη 
Ειιγορεαη ίνανεΙΙεκ ίεχί8 (17^-19θι α.)? ρρ. 127-138. 

Τίτο Γοίετεηεεδ ηΐ3(1ε ίο Βγζ3ηίίηε ηιοη3δίεΓγ οί ϋ3ρΗηΐ Ηγ 
ΕιΐΓορε3η ίΓ3νεΙΙεΓδ ίτοιη ίΗε εηΟ οί 17ι11 εεηίιΐΓγ οη\ν3Γ0δ, οίίεΓ δΐ§- 

ηίίϊε3ηΐ ονΐίΐεηοε ίοΓ ίΗε ΗΐδίΟΓγ οί ίΐιε ιηοηιπηεηί ΐη ίΗε ρεποά οί 
ίΗε Οΐίοηΐ3ΐι πιίε. Ιη ίΗεΐτ ίΓ3νε11ΐη§ 3οεοηηίδ ΐδ ίοαηά ΐηίοηη3ίΐοη 
αΗοαί ίΗε 3Η3η(1οηιηεηί οί ΙΗε εοηνεηί Ηεεηιίδε οί ίΗο ρΪΓ3ίίε Γ3ΐίίδ 
3η0 ίΗε 3ίί3εΗδ οί ΤυΓΗΐδΗ ίΓοορδ, ίΗε Γεριιί3ίΐοη 3η0 ίΗε δί3ίε οί 

εοηδεΓΥ3ίιοη οί ίΗε ΗιίΗοΙΐΗοη 3η0 ίΗε 3ρρε3Γ3ηεο οί ίΗε ίοΓεδίείΙ 

δυΓΓουηϋϊη^δ οί ίΗε αοηιρίεχ. ΤΗε ΐτηνεΙΙεΓδ’ ΐηιρΓΟδδίοηδ Εοπι Π>3- 

ρΗηΐ δΙιονν Ηο\\' 3 Βγζ3Πίίηε πκιηυηιεηί \ν3δ ΐΓε3ίθ(1 Ην ΙΗε ευΐί ΐν^ΐοΠ 
Ευτορεαηδ Ουι ΐη^ 18ιϊι 3η<1 ΐη ίΗε Ηεβΐηηΐηο, οί 191*1 εεηίϋΓν. Αρ3Π 

ίΓοπι δοηιε ι·οηΐ3η1ΐο 3ρρΓθ3εΙιεδ, οΙΗογη εοηιιηεηκχΐ ΐΗηί ιΗογο \ν3δ 
ηοίΗίηδ; \νοΠΗ δεεΐη§ ΐη υ)3ρΗηΐ, ενεη ίΗαί ΐί νν3δ 3 ηιε3η 3η0 Η3γ- 

ΙχϊΓοιίδ Ηυΐ10ΐη§. 

ΝΐεοΙαο8 ΟΗΐοΙβΞ, ΤΗε ΐεοηο&ηιρΗΐε ργο&αιηηιε ΐη ίΗε ηα>- 

ίΠεχ ο/ ίΗε ΕαίΗοΙΐΗοη ο/ ίΗε ΙΙθ8Ϊθ8 Ι.ιιεα8 Μοηα8ίειγ, ρρ. 139-160. 

ΤΗε ΐεοηθ£Γ3ρΗΐε ρΓθ§Γ3ηΐΓηε ΐη ίΗε ηπΠΗεχ ΐη ίΗε ηιηΐη εήιίΓεΗ 
οί ίΗε ιηοηηδίΟΓΥ οί Ηοδΐοδ Ευε3δ εχΗΐΗΐίδ ΙΗε δίΓΐείεδΙ ΐΗεο1ο§ΐε3ΐ 
εοηίεηΐ οί ίΗε 311 εαΓίγ ηιΐίΙΟΙε Ηγζηηίΐηε Γηοηιιηιεηΐδ. ΤΗε εΗοΐεε οί 
ίΗε ΐηΐ3§εδ \Υ35 Ηεεη ΟΐείβίεΟ Ηγ ίΗε 1ΐίυΓ§ΐε3ΐ ίυηείΐοηδ οί ίΗε δρ3- 

εε, ννΗΐεΗ ΐδ εοηηεείεΟ ίο ίΗε Οηΐΐγ τΐίεδ (ίνρΐεη, ιηοη3δίίε πιίεδ) 3ηϋ 
Οενοΐΐοηηΐ ηοείΐδ οί ίΗε ηιοηΗδ 3ΐκ1 Ιηΐίν. δο ΐί ΐδ 0οηιΐη3ΐε(1 Ην ίΗε 
ΗιιγΗΙ εΗ3Γ30ίεΓ (δεοοηά Αίΐνεηί) 3η0 ίΗε ΐ(1ε3 οί δβίνηίΐοη. ΤΗε 
1311€Γ ΐδ ΟεΓηοηδίΓΒίείΙ Ηγ ίΗε 3ΐΐ5ίεΓν εΗοΐδε οί δυΗ)εείδ ίΓοπι ίΗε Ρ3δ- 

δΐοη εγείε (\\73δΗΐη§ οί ίΗε Ρεεί, Ουεΐίΐχΐοη, Αη3δΐ3δΐδ, ίΗε ΟουΗί- 

ΐη§ οί ΤΗοιη3δ) 3η0 δβΐηίδ. 

ΜαηοΙΪ8 Ο. ναγνοΐληΪ8, 8ί Ηεγηιο§εηε8, ΗΕΗορ ο/ “8αιηοη- 

ίαΐοη”, ρρ. 161-168. 

Αΐηι οί ίΗΐδ δίηΟγ ΐδ ίο εχΒπιΐηε ίΗε Η3§ίο§Γ3ρΗΐε ίεχίδ εοηεεΓη- 

ΐη§ δί Ηεπηο§εηεδ, ΗΐδΗορ οί “δ3ΐηοιιί3Ϊοη” 3ηά εδρεεΪ3ΐ1γ ίΗε ΒΐΙεβεΟ 
τείΒίΐοη οί ίΗε δηΐηί ίο ίΗε ΟΗιιγοΗ οί δ3ΐηοδ. ΑίΙεί 3 άεΐ3Ϊ1ε(Ι δίυάγ οί 
ίΗε ίεχίδ, \νε εοηεΐιιοίε ίΗ3ί ίΗε δ3ΐηί Η3<1 ηενει- Ηεεη ΗΐδΗορ οί δΒΐηοδ, 

3δ ΐί ΐδ §εηεΓη11γ ΗεΙΐενεΟ. Ιη ί3εί Ηε ΗβΟ Ηεεη ΗΐδΗορ οί δ3ΐηοδ3ί3, δο 
Ηΐδ η3ΐηε δΗοιιΙΟ Ηε Άάάεά ίο ίΗε ε3ί3ΐο§υε οί ίΗε ΗΐδΗορδ οί ίΗε εΐίγ. 

ϋΐοηγ8ίθ8 Α. Μαηιαη§αΗΐ8, ΑΙεχΐθ8 IΚογηηεηο8 αηά Αη- 

ηα ΟαΙα88βηα: Α ΥβΙαΙΐοη8Ηΐρ ο/ γεαργοεαΙ άενούοη ου α εοεχΪ8ίεηεε 
ο/ροΐΐίΐεαΐ ηεεε88ΐίγ?, ρρ. 169-200. 

Ιη 1081, ΐιΐδί ίε\ν πιοηίΗδ 3ίΐει· ΑΙεχΐοδ Κοπιηεηοδ Βδεεηάεά 
ίο ίΗε Βγζηηίΐηε ίΗΓοηε, ίΗε ηε\ν ειηρεΓΟΓ ΐδδυεΟ 3 Οεοτεε (εΗιγ80- 

ΗοηΙΙοη) τεπάετΐη^ Ηΐδ ηιοίΗεΓ Αηη3 θ3ΐ3δδεη3 Ηε3(1 οί ίΗε δΐ3ίε 30- 

ηιΐηΐδίΓ3ίΐοη, εδρεεΪΒΐΙγ οί ίΗε Ηυά§εί3Γγ ροΐΐεγ. ΤΗΐδ τε3ΐ1γ Ηοΐά 30- 
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ΐίοη οί ΑΙεχίοδ ΟίΟ ηοΐ οεΓίηίηΙγ τεπιηίη ννίίΒουΐ ηηγ οοηιιηεηίδ ίΓΟίη 
ίΒε οοηΐεπιρθΓ3Γγ Βγζηηίίηεδ, 35 ίπιρΙίεΟ Βγ Αηηη Κοιηηεηη. Οη ίΒε 
οίΒεΓ ΒηηΟ, ϋηΐηδδεηη, ηίΓεηΟγ ηιιη δίηοε 1081, ίηδίεηΟ οί Βείη§ η 
ρο\νεΓ \νίε10ίη§ ρυΒΙίο ίί§υΓ©, δΒουΙΟ, ηοοοτΟίη^ ίο ίΒε ΟΒυΓοΒ Βοΐγ 
Γπίεδ ηηΟ ίΒε ιτιοηηδίίο (γρΟβα, Βε οοηίίηεΟ ίη 3 οοηνεηί ρτηγίη§ Ιογ 
Βει δουί δηΐνηΐίοη, ίηΓ Ιγοπί ΐΒε ίηΟίδΟΓεεί §ηζ©5 ο£ ρεορίε. 

Αί ΐΒε 53ΐηε ίΐπιε, ίΒίδ υηυδυηΐ ροΐίίίοηΐ εοεχΐδίεηεε Βεί\νεεη 
ΑΙεχίοδ ηηΟ ϋηΐηδδεηη ρτε-οοουρίεΟ ΙοΟηγ’δ 5θΒοΐ3Γδ \νΒο, ηοοερί- 

ίη§ υηΓεδεΓνεΟΙγ ίΒε δίηίεπιεηίδ οί Αηηη Κοιηηεηη ηηΟ ίΒε εοιίΓί 
ΓΐιεΙΟΓ ΤΒεορΒγΙηοί οί ΟοΒπΟ, ΙοοΒ ίΒε εχίδίεηεε οί 3 νεΓγ εΐοδε οοη- 

ηεείΐοη Βεί^εεη ίΒε ρο^νεΓίυΙ δοη ηηΟ ίΒε Οεδροίίο πιοίΒεΓ ίοτ §Γ3ηί- 

εΟ. ΤΒεδε ΐ\νο λνπίεΓδ οί ίΒηί ρεποΟ ΐηδΐδί ίΒηί ΑΙεχίοδ ηηΟ ϋηΐηδ- 

δεηη ηοίεΟ \νίίΒ ηΒδοΙυίε ηοοοκϊ, 35 «ί\νο ρεΓδοηδ οηε δοιιΐ». Ηο\νενετ, 

ΐί οηε ΙοοΒ 3 δοϋΟ ΙοοΒ οη ίΒε Γεΐ3ίΐοηδΒίρ οί ίΒε επιρεΓΟΓ 3ΐΐ(1 ίΒε 
ςυεεη ηιοίΒεΓ, Βε \νου10 0ίδ3§Γεε \νΐίΒ ίΒε δοηΓεεδ ηΒονε. Ιη ηΟΟί- 

ίίοη, δίηοε ϋηΐηδδεηη \ν3δ ίιιΐΐ οί Β3ίΓε0 ίοΓ ίΒε ϋουΒηδ ί3ΐηί1γ, ίΒε 
οΒοίοε οί ΑΙεχίοδ ίο ηιηπ-γ 3 ΌουΒηίηη \νουΙ0 ηοί εεΓί3Ϊη1γ 1ε3νε ΒεΓ 
ίηουπουδ. ΙηΟεεΟ, ΐί δεεηΐδ ίΒ3ί ϋη&δδεηη ίηίίίηΐΐγ ρΓείεΓΓεΟ ίοΓ ίΒε 
ίΒΓοηε οίηίηι ίΒε ε3ηΟίθ3ίυΓε οί Ιδηηΐίίοδ Κοηιηεηοδ 3η0 Βίδ ΟεοΓ- 

£Ϊ3η δροαδε ΐΓεηε (εοιίδίη οί εηιρΓεδδ Μηπη οί Αΐηηίη). 
Οοηδεηυεηίΐγ, ίΒε ςυεδίίοη \νΒγ ΑΙεχίοδ οίίίοί3ΐ1γ εΒοδε Βίδ 

πιοΙΒογ Αηη3 ϋηΐηδδεηη 35 εο1ΐ3ΒθΓ3ίθΓ 3η0 εοηΐΓίΒυίΟΓ ίη Βίδ εχεΓ- 

είδε οί ίηιρεΓί3ΐ ρο\νεΓ 1ΐ3δ ρ3Γίίεηΐ3Γ ίηίειεδί ίοΓ ίΒε ίοθ3γ’δ δοΒοΙ- 
3Γ5. ΤΒεδε 3ίΐεπιρί ίο εχηηιίηε ΒοίΒ ίΒε ηοίυηΐ τοίε οί ννοηιεη ίη ίΒε 
Κοηιηεηίηη ρο1ίίίε3ΐ δεεηε 3η0 ίΒε \ν3γ ίη \νΒίεΒ ΑΙεχίοδ Κοιηηε- 

ηοδ, 3 τε3ΐ1γ εηί§ηΐ3ίίο εηιρεΓΟΓ, πΐ3ηίρυΐ3ίε0 ίΒε ρο1ίίίθ3ΐ 3ίί3ΪΓδ οί 
ίΒε 03γ. Ιΐ ίδ ρτεείδείγ ίΒίδ ςυεδίίοη ίΒ3ί I ηΟΟτεδδ ίη ιηγ ρ3ρεΓ, υη- 

0εΓΐίηίη§ ίΒε ίπιρεπηΐ ρο1ίίίθ3ΐ εχρεΟίεηεγ. δρεοίίίοηΐΐγ, ίΒε ηε\ν 50- 

νεΓεί§η, ρ1ηοίη§ Οηΐηδδεηη (Γεεεηίΐγ, ίΒε ΒίδίθΓί3ηδ οί Βγζηηίίυπι 
ςυίίε οίίεη Οίδριιίε ίΒ© 3θπιίηί5ίΓ3ίίνε δΡίΙΙδ οί ίΒε επιρειοχ-’δ ιηο- 

ΙΒ©γ) οη ίΒε ίορ οί ίΒε ρο1ίίίε3ΐ δγδίεηι, 3θΒίενε0 ί\νο Γεδίιΐίδ. ΡίΓδίΙγ, 

Βε Γοεο§ηίζε0 0ε ί3είο ίΒε νετγ ίηιροΓί3ηΙ τοίε Βίδ πιοίΒεΓ ρΐ3γε0 

0υπη§ ίΒε εοηρ Ο’είηί οί ίΒε Κοηιηεηοΐ; 3η0, δεεοηΟΙγ, Βε ίουηΟ 
ίΒε ηιοΓ© δυίί3Β1ε \ν3γ ίο εηιΒεΙΙίδΒ Βίδ ννουηΟεΟ ρυΒΙίε ίιη3@ε: ίί ίδ 
Βηο\νη ίΒ3ί ίΐΌΐη ίΒε νεΓγ Βε§ίηηίη§ οί Βίδ Γ©ί§η ΑΙεχίοδ Β3θ ίη δίο- 

γ© ίοι ίΒε Βγζ3ηίίηε ρεορίε 3η0 ΟΒυΓοΒ 3 Β3γ0 3η0 δενεΓε ΒυΟ^είηΓγ 
ροΐίεγ 35 \νε!1 35 3 ΒυηΟΙε οί ρΓονοο3ίίνε 5οεΪ3ΐ ΟίδθΓίηιίη3ίίοη5. 

ΤΗβοβΗαΥΪ8 ΟβίΟΥαΙβϊχ, 1x8 ανεηίιη'68 ά’ιιη γγιαηιΐ8βήΙ οτέ- 

ίοΪ8: 1χ )ηαη\ι$εήΐ άιι Μοηα8ίβΥβ άβ Νοίνβ-Οαηιβ άβ Οδηΐα (ΚΪ83α- 

ιηο5, Ονβίβ) 04, ρρ. 201-210. 

Τε πΐ3ηιΐδθΓίί 0η Μοη3δίέΓ© 0ε ΝοίΓε-ϋηηιε 0ε ΟόηΪ3 0ε Κίδ- 

δ3ΐηθδ 04, εηΐένε εη 1941 ρ3Γ υη οίίίείεΓ Οε Γηπηεε Οε Γοεεηρ3ίίοη 
ηΙΙειηηηΟε, 3 έίέ τείΓοηνέ εη 2007 Οηηδ 13 ροδδεδδίοη Ου ιηεΟεείη 
Μ. Ν. Αηιρεΐ35. ϋ’ηρΓέδ 53 Οέείδίοη, οε ιηηηυδοπί 3 εΐε τεηΟα 3η 
πιοη35ίέΓε ΙοΓδ 0’ηηε εεΓεηιοηίε 0Γ§3ηίδέε 3 οείΐε οεε3δίοη ρ3Γ 13 

δοείείέ 0ε Ρ3ΐέο§Γ3ρΒίε ΟΓεεςηε εί ρ3Γ 1ε ΤηΒοΓηίοίΓε 0ε Ρ3ΐεο§Γ3- 

ρΒίε 0ε ΓυηίνεΓδίίέ 0ε θείε. Ιμ ρΓεδεηίε όίηΟε νίδ© 3 ηηε ΟεδΟΓίρ- 

ίίοη εο0ίεο1ο§ίςηε εί ρ3ΐέο§Γ3ρΒίφΐε 0η ηιηηηδΟΓίί. II δ’3§ίί Ο’ηη 

Γεοηείΐ 0ε δεΓΠίεηίδ εχοΓείδίεδ, έοΓίί εη 1745 3υ νί1ΐ3§ε Οε ΚοΟονηηί 

0ε ΟΓείε ρ3Γ 1ε εορίδίε ΟεοΓ§εδ Αη3§ηόδίίδ. 

Μανΐηα ΌβΙοταΙίΐ, Ροηγαϊΐ8 άβ 8αΐηί8 άαΐϊΞ Ιβ 5γηαχαΐνβ άβ 

Οοη5ίαηίίηορΙβ, ρρ. 211-232. 

Τ’είηΟε 0ε ροΓίΓ3ίίδ 0ε δ3ΐηίδ Οηηδ 1ε δγχ3Χ3ΪΓ© Οε Οοηδίηηίί- 
ηορίε (5ΕΟ) Οεηοίε ςυ’υη (ου ρΙηδίεαΓδ εοηιρίΐ3ΐεηι·δ) 3 ευ 1’ίΟέε 
-ρΓθΒ3Β1εηιεηί 3υ Χίε 5.- Ο’υΟρίηΟτε 3ηχ ηοίίεεδ Οεδ 5γη3Χ3ΐΓεδ 13 

ςη3δί-Ιοί3ΐίίε Οεδ ροΓίΓυίίδ 0ε ρΓορΒέίεδ, 0’3ροίΓεδ εί Οε ΒίέΓ3Γςμιε5 

ςυ’ίΐδ ΐΓουν3Ϊεηί Οηηδ Γορυδεηΐε ΟΌυΙρίοδ 1ε Κ,οιηηίη. Β’εΟίίίοη 
ρΐυδ ηηείεηηε 0ε ΟΒηίζίΟυΡίδ δεπιΒΙε, Ο’ηρτεδ οείίε ηηηίγδε, ίοαΓηίι· 

υη ίεχίε ρΐυδ εοΓΓεεί ςηε οείΐε 0ε ΑΥίηΒεΙπιηηη. Τη πιοίίίε Οεδ ροΓίΓηίίδ 
0ε 53ίηίδ Οηηδ δΕΟ ηε ρΓονίεηηεηί Ιουίείοίδ ρηδ ΟΌυΙρίοδ, ιηηίδ 
ρουΓ Ιη ρΙυρηΓί, Οεδ δουΓοεδ ςηε 1ε δγηηχηπδίε η τεδυπιε. ΕεαΓ ηηη- 

Ιγδε ρεΓΓηεί Ο’ ορροδεΓ, ρουΓ ΙεηΓ οοηίεηυ εί ρουι ΙεηΓ ρΐηοε, Ιεδ ροτ- 

ίΓ3ίΙδ 0ε δηίηίδ ηδοείεδ εί Ιεδ ροΓίΓηίίδ Οεδ πιηΓίγΓδ οϋ 1ε ίΒέιηε Οε 13 

Βεηηίέ Ου δηίηί (]ευηε εί Βεηυ) δε ηιεί εη νηΙευΓ. 

Οβιηβίγίθ8 Ο. Α§θΥΪί3α3, ΤΗβ ΕαηηβΥΐΐβαΙ ΡαΐΥίαΥβΗ Νί- 

ρΗογι 1(1310-1314), ρρ. 233-264. 

Ιη ίΒίδ ρηρεΓ \νε ηίίεηιρί ίο εχηιηίηε ίη 3 δγδίεηιηίίο 3η0 οοτη- 

ρΓεΒεηδίνε \νηγ ίΒε ρεΓδοη3ΐίίγ οί ΝίρΒοη I, ΡηίΓΪηΓοΒ οί Οοηδί3ηίί- 

ηορίε (9 Μηγ 1310 - 11 Αρπΐ 1314), ίΒε οίΓουπίδίηηοεδ ίΒηί τηίδεΟ 
Βίηι ίο ίΒε ρηίΓ^ΓοΒηΙ ίΒΓοηε οί Οοηδί3ηίίηορ1ε, Βίδ ροΐίογ \νΒί1ε ίη 

οίίίοε, 35 \νε113δ ΐΒε τεηδοηδ ίΒηί ΙεηΟ ίο Βίδ Οεροδίίίοη. 
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Βογπ ϊπ Βειτοΐα, Ηε )οΐηε<1 ίΗε ηιοη25ΐΐε εδί2ίε ζηά ενεηίυ- 

3ΐ1ν Ηε 1)6021116 &ΗΗθί θί ίΗβ Γηοΐ128Ϊ6Γγ θί ί1ΐ6 θΓ62ί Β2ΥΓ2 ΟΠ Μί. 

ΑΐΙΐΟδ. δοιηο ίΐΓΪ16 2ίί6Γ Ηε \Υ2δ 2ρρθίΐ1Ϊ6(1 Π16ίΐΌρθ1ΐί3η οί Κγζ&Οδ 

ζηά ιη 1310 Ηε \ν2δ οΙενηίεΟ ίο ίΐιε ρ2ίΓΪ2Γοίΐ2ΐ ίΗΐΌηε 25 2 δυεεεδ- 

! ·Ρ31Π3Γ011 ΑίΐΜ38ίθδ 1 Ιΐΐδ Π62Γΐγ ίοΐϊΓ Υ62Γ5 ρεποά 
Οί ΟίίΐΟΟ 1ΐ6 1Ώ2η2§6(ί ίο Ιΐ62ΐ ί1ΐ6 ΑΓ56ηίί6 δεΗΐδπι (1310), 211(1 1ΐ6 

δ110066(16(1 ίο Ηπη§ υηά6Γ ίΗε ]υπδ<1ΐεΐΐοη οί ίΐιο Ρ3ίΠ2ΐ·εΗ οί Οοη- 

5ί2ηίίηορΐ6 ί1ΐ6 2ρροιηίηΐ6ηΙ οί ίΐιε ρΐΌίοδ οί Μουηί ΑίΗοδ (1312). 

Νίρΐΐοη ΐη0Γ6286(1 Γ2ρΐ(11γ ίΐΐε ρ2ίΓ12Γ0ΐΐ2ΐ Γ6ν6ηΐ165 Βγ 2ΡΡΓΟΡΓΪ21- 

1Π§ ίΗε 2άΐΉΐηΐδίΓ2ίίοη ζηά τενεηυεδ οί δενεΓ2ΐ ννευΙίΗγ ΗΐδΗορπεδ 
3ίί6Γ άερο8ίη§ ίΗεπ ΗΐδΗορδ οη ο1ΐ2Γ§65 οί δΐιηοηγ. Ηο\νενεΓ, ΐη 1314 

ΝιρΙιοη Ιιιηΐδοΐί \ν2δ άεροδεΟ οη οΗ2Γ§εδ οί νεηπίΐίγ, 52επ1ε§ε Άηά 
δίηιοηγ αηά ιείπεΟ ίο ίίιε ιηοη35ίεΓγ οί ΡεπΗΙερίοδ ΐη Οοηδί2ηίΐηο- 

ΌηηηΖ ι1* οίνίί ^ (1321-1328) Ηεί^εεη ίίιε ειηρεΓοι ΑποΙγο- 

11 Ρ3ΐ31°1ο§θδ 2η<1 Ηΐδ §Γ2η<ΐ5οη ΑηοϊΐΌη&οδ III, ΝιρΙιοη ίοοίί 

1, 8ΐά6 οί ίίΐ6 Υ°^η§6Γ Ρ2ΐ2Ϊ0ΐ0§05 2η<1 ΙΓΪ6(1 ίο 0162Γ Ηΐπίδείί οί ίίιε 
οη2Γ§65 οί Ιιΐδ 2Μΐθ2ΐίοη. Ηε (Ιίεοί δοηιοίΐηιε 2ίί6Γ 1333. 

Ι1ια8 Οιανβηιζ, ΤΗβ κΗοΙαν αηά Ηκ ηαίΐνβ άίγ. ΤνβΜζοηά ΐη 
εαΐαιπαί Ββχςανίοη’ζ \νονάζ, ρρ. 265-280. 

ΤΗε ηΐ2ΐη δυΗ]εεί οί ίίιε 2ΓίΐοΙε ΐδ ίίιε 6Χ2πιΐη2ΐΐοη οί ίίιε λνπγδ 
ΐη ννΗιοΗ Οιπίΐηηΐ Βεδδηποη (ΙεδεπΗεδ ΊΥεΟΐζοηΟ, ΐη Ιιΐδ οηοοιηΐαδίΐο 
Οεδοπρίιοη (ΕΗρΗναήζ) οί ίίιε οΐίγ. ΟεΠαΐη δυ§§εδίΐοηδ 2ΐε πΐ3(Ιε 
\νιί1ι Γε§2Γ(1 ίο ίίιε ρΐ2οε οί ίΗΐδ ΓΗείοπο2ΐ \νοι± ΐη ίίιε ΙιΐδΙοΓΪ02ΐ εοη- 

ίοχί οί ίίιε 15ΐΒ οεηίυΓγ ζηά ΐη ίίιε οοιρηδ οί Βεδ53ποη’δ ΙΐίειηΓγ 

ϊπνεδίι^Ηίιοη ΐδ ηΐ3ίϊε οη ίίιε οΐοδε οοηηεοίΐοη Ηείννεεη 
ίΐιο δοΙιοίΗΓ 2ηά Ιιΐδ η2ίΐνε οΐίγ {ραιήή. ΤΙιε εηοοηιΪ2δίΐο οίεδεπρίΐοη 
ΐδ 2ΐδο εχηΐΏΐηεά ΐη ίίιε ίιηπιεχνοΓίί οί ΐίδ ΐάεοΙο§ΐο2ΐ Άηά οηΙίηΐΆΪ 
ΟΪ12Γ2016Γ Άηά ίπηεΐιοη; ίίιε οΐίγ ΐδ ρτορη^ίε^ 25 ίίιε οηΐγ ηυίΗεη- 

ίίο ™ιά εοηίΐηιΐ2ίοΓ οί ίίιε 2ηοΐεηί ΟΓεεΡ Άηά Βγζ2ηίΐηε 1ε- 

§20γ ίΐ2νιη§ ΐίδ Γοοίδ ΐη Αϊίιεηδ Άηά Οοηδίηηίΐηορίε τεδρεοίΐνεΐγ. 

ίιε ΟΓ62Ι Κοιηηεηοΐ άγηηδίγ οί Τι-εΜζοη»! 2ιό ρτΆίύά 2δ ίίιε 2υ- 

ίΐιοηίιε Άηά ηείΐνε Ιΐηε2Γ ΙιεΪΓδ οί ίίιε Βγζ2ηίΐηε πι1ΐη§ ίιαάΐίΐοη (Ηα- 
δΐιείΗ). 

Αδ 2 Γ651ΙΚ, ίίιε οΐίγ ί8 ριεδεηίΕχΙ 3δ 1ΐ3νίη§ 3 υηκμιε ρΐαοε ίη 

Κβ5ί1Π1€5 591 

ΟγοοΡ ΙιίδίΟΓΐεδΙ ίΓ2(ϋΐϊοη, οοηιΗίηϊη^ ίίιε ευΙΐιΐΓ2ΐ 2ηϋ ρο1ΐίΐθ2ΐ ίτα- 

άΐί ΐοη οί Αίΐιεηδ 2η0 Οοηδί2ηίΐηορ1ε, ΐη ίίιε άΓ2πΐ2ίΐο δΐίιΐ2ΐΐοη οί ίίιε 

ΐΐτδί Ιΐ2ΐί οί 15ιίι εεηίιΐΓγ Βγζ2ηίΐιπη, ί2εε(1 ίίιε ίΡιτεαί - 2η<1 ρ2Γίίγ, 

ίηε ί20ί - οί ίΗε Οίΐοηιαη εοηςηεδί. 

ΕναηββΙΐα I. ΚοιιεΙαοιιΕ, Α 3ιιρρΙβ}ηβηίαΐ'γ ΟαίαΙοξαβ ίο Ιο- 

8βρίτ ίΗβ ΗγηιηοβναρΙιβ/$ \\όιΕ, ρρ. 281-302. 

Ε. Τοηΐ2(ΐ2ΐίε5 ίΐ25 Γε§ΐδΙεΓ6(1 ίοιίΓ 1ιιιη(ΐΓε(1 δίχΐγ δΐχ (466) ρυ6- 

ΗδΙιεΟ 2ηά υηριιβίΐδίιεί! εαηοηδ οί Ιοδερίι ίίιε Ηγπιηο§Γ2ρ1ιεΓ, δί2ίΐη§ 

αΐδο Ιΐΐ2ί ίιΐΓίΙιεΓ δεαίΌΐι \νου!(1 6γϊπ§ ουί ιηοΓε ννοΓ^δ, ΐη ΟΓίΙεΓ ίο οοηι- 
ρΐείε 2η(1 εχρ2Π(1 ίίιε 02ί2ΐο§ιιε. 

Ιη ί20ί, ίΐΐΐ ηο\ν2(ΐ2γδ εΐ^Ιιίγ ηΐ§1ιί (89) ηε\ν ε2ηοηδ 1ΐ2νε Βεεη 
2(Ι(1ε<1 ίο ίΗε ρΓενΐοιίδ 02ί2ΐθ£ΐιε: δΐχίν ίΙίΓεε (63) 6ν ΕΙ. Ρ2ρ2ε1ΐορου- 

1ου - Ροίορουίου, δΐχ (6) 6ν Α. Αγπιβϊϊ, ίΙίΓεε (3) 6γ Π. 5ΐΓ2ίΐ§ορου1οδ, 

οηε (1) Ιγοπί ΌγοΙο^ϊοπ”, 2ηχ1 δΐχίεεη (16) 6γ Ε. Τοπΐ2(ΐ2ΐ(εδ ΐη Ηΐδ 
εοηίΓΐΡυίΐοη ίο ίΗΐδ νοίυιηε. Α <ΐ6ΐ2Ϊ1ε(1 Ιΐδί οί ίΗε ίεχίδ ΐδ §ΐνεη ΐη 
ίΗΐδ 2Πΐο1ε. ΤΗε ίοί2ΐ ηυπιΒεΓ οί Ιοδερίι ίίιε ΗγΓηηο§Γ2ρΗεΓ,δ ννοΓίςδ 
ηο\ν δυηΐδ υρ ίο Γίνε Ηυη<ΐΓε<1 ίΐίΐγ ίΐνε (555) ε2ηοηδ, 6υί ννε δίΓοη§1γ 
Βείΐενε ΐΗηί ίίιε ε3ί2ΐοβυε ΐδ ηοί γεί ΟείΐηΐΙΐνε. 

!-ί ' 

ΗβΙβη 5. Ο/ιαίζο§Ιοιι-ΒαΙΐα$, 3ΐχ $βηηοη8 αύοαΐ Οοά’$ 

Αίοβη^ΐοη ηηάβν ίΗβ ηαηιβ ο/ 3ι. ίοΗη ΟΗιγ^ο^ιοιη (Ιηΐνοάιιαΐοη- 

βήΐΐβαί βάΐΐΐοη), ρρ. 303-376. 

Ιη ίΗΐδ 2Πΐε1ε δΐχ δεπτιοηδ 2ΐιουΐ Οοοί’δ Αδεεηδΐοη 2Γε εΟΐίεοΙ 
εΓΪίΐε2ΐ1γ ίοΓ ίΗε ίΐΓδΙ ίΐπιε. ΤΗεγ Η3νε Ηεεη ΠπηοΙεΟ 6ο\νη ίο υδ υη(1εΓ 
ίΗε η2ηιε οί δί. ΙοΗη ΟίΓγδΟδίοιη, Ηιιί ίΗε ΐδδυε οί ίΗεΪΓ δρυτΐουδηεδδ 
2Π(1 ϋουΗΐ επιεΓ^εδ οηεε υ^υΐη. ΤΗε εχυηιΐηυίΐοη οί ίΠεΐτ §εηυΐηε- 

ηεδδ ΐδ ϋΐίίΐειιΐΐ εηου&Η Ηεευυδε Οο^ηιυΙΐε ΐδδυεδ ητε ΐηείικίεϋ ΐη ίΗεδε 
δρεεεΗεδ; ηηΟ ΐί’δ \νε11 Ιςηονν'η ίΗηί ΙοΗη ΟΗι γδΟδίοηι άΐά ηοί (ΙενεΙορ 
ίΗ2ί Ιεΐηεΐ οί ίετηΐδ νετγ 5γδίεηΐ2ΐΐθ2ΐ1γ ΐη Ηΐδ \νοι1ί. Βεδΐάεδ, Ηε εη§2- 

§ε<1 ΐη οίΗεΓ 3ίΐη(1 οί πΐ2ΐίεΓδ, δυεΗ 2δ είΗΐθ2ΐ, ρ2δί0Γ2ΐ Άηά ΐηίεΓριεΙη- 

ίΐνε, ννΗΐεΗ Ηε εχ2ππηε(1 ηιοΓε εχΗ2υδίΐνε1γ ίΗηη ίΗε (1ο§πΐ2ΐΐε οηεδ. 
ΤΗε ΐηίΓοΟυείΐοη οί ίΗΐδ 2Γίΐε1ε εΐ2Γΐίΐεδ ίΗεδε ςυεδίΐοηδ, λνΗΐΙε ίΗε 
ίο11ο\νΐη§ ΐηςυΐΓγ ΐδ εχρεείεά ίο εχρίοτε ίΗεηι ίυΓίΗετ. Ρογ ίΗε ίΐπιε 
Ηεΐη§, ίΗεε(1ΐίΐοη ΐίδείί εηΓίεΗεδ ίΗεΡηίΗεΡδ ΗΐΗ1ΐο§Γ2ρΗγ, εδρεεώΐΐγ 

2δ Γε§3κΐ8 δ3νΐθΓ’δ Αδεεηδΐοη. 
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ΡΗοίίο8 ΟίηιίίναΗοροιιΙο8, Ρτοπι Ογρηΐ8 ίο ΞΗαιΗος: ίΗβ 
Μ$ 8ΗίαΐΗθ5, ΕναηξβΙΐΒπιοη 11,/τοηι ίΗβ βηί ΗαΙ/ ο/ ϋτβ ΙψΗ 06ηί 
ρρ. 377-406. 

ϋιιπη§ ίΒε Ιηδί ίίνε γε3Γδ \νε νίδίΐ ίΒε ιηοη3δίεΓγ ΐη ογΒογ ίο 
ΡΓ6Ρ&Γ6 3 ηο\ν ε3ί3ΐο8ιιε οί α\1 120 ιηδ. Αη ίηίεΓεδίΐη§ πίδ 63$ ίΒε 
ηυιηΟεΓ 11, ινΒίεΒ ννε οζη Β3ίε ίη ίΒε ίίΐδί Β3ΐί οΐ ίΒε 14*6 οεηίυιγ, 

1,386(1 οη ίΒε \ν3ΐεπη3Γΐζδ 3δ αΐδο οη ίΒε ΒαηΒ οί ίΒε υηΒηο\νη δεπΒεη 
Τΐιεη \νε 8ίνε 3 εοηιρίείε ρ3ΐ3εο8Γ3ρΒίε Βεδεπρίΐοη οί ίΒε πίδ 3ηΒ 3η 
ε<5ίίίοη οί ίΒε ν3ποιΐδ ηοίεδ. 

Οθ8ία8 Ν. Οοη8ίαηίίηίάβ8, Α Μαηιιζοήρί /τοηι ίΗβ Μβίβ- 

ονα ίη ίΗβ ΟοΙΙββίίοη ο/ ΚοΗβΠ Οητζοη: ΒΕ ΑΒΒίίΐοη3ΐ 39618 (ΨίίΗ 
6 ρΐαίβε), ρρ. 407-442. 

Ιη ί1ΐ£ ΡΓ686η1 »ΠίοΙ* δΐιΒππίίεΒ ίη ίΒε ΡβχίχβΗή/ί νοίιπηε ίο 
ΡΓοίεδδΟΓ ϋεηιείποδ Ζ. δορΒΐ3ηοδ, 3 6ίδίίη8υίδΒεΒ δίιιΒεηί οί ίΒε 
ι°ο^ πιοη3δίεΓΪεδ 3ί ΜείεοΓ3 3ηΒ ίΒεΕ ηΐ3ηυδεπρΐ εοΐΐεείίοηδ ννε 
εοηδίΒειεΒ 3ρρΓορπ3ΐε ΙΒε δίπΒγ 3ηΒ Βεδεπρίΐοη οί 3 ηε81εείεΒ 00- 

Οεχ, οπ8ιη3ΐ1γ ίτοπι ίΒε πιοη3δΙεΓγ οί ίϊιε Οτε3ί ΜείεοΓοη, ίϊιε ρΓ6- 

δεηί ΒΙ ΑάάίύοηαΙ 39618. Τίιε ιηπηυδεπρί νν3δ 3εςυΪΓε6 6γ ίϊιε Ιγ3- 

νείίει· 3ηΒ ΒίΒΙίορΒίΙε ΚοΒεΠ ΟΐΓζοη ΙαηίοΓ (1810-1873) Βυπη8 Βίδ 
νίδίΐ ίο ΙΒε ΐΉοη3δίίε εοΐΐεείίοπδ οί ΙΒε Ε3δί ίη 1833/1834. 

Ιη ίίιβ ίίΓδΐ ρ3Π οί ίϊιε ρ3ρεΓ ννε οίίεΓ 3 Βπεί 6ίο8Γ3ρΒγ οί ίϊιε 
ί3ηιοαδ ίΓ3νε1ΙεΓ ΚοΒεΓί Οιιγζοπ 3ηΒ ίοΐΐονν Ιιϊδ εχρεΒίίΐοη ίο Ερίπΐδ 
3ΐκ1 16ε Μείεοιη ίη ΝονειηΒει- 1834. Ουπη8 Βίδ Βπεί δί3γ ίη ίΒε 
Γηοη3δΙεΓίεδ 6ε εχ3ηιίηε(1 ί6ε Γη3ηυδεΓΪρί εοΐΐεεΐίοηδ 3ηΒ ίπεΒ ίο 
ρυΓε63δε Ϊ11ιπηιη3ΐε6 ηΐ3ηηδεΓίρΙδ ίΓοηι ίΒε Γηοη3δίεΓΪεδ οί Β3γ133πί 

3ΐκ1 Μεί3ΐηοΓρ6οδίδ. ΤΒου8Β 6ίδ είίοΓίδ ρΓονεΒ υηδίιεεεδδίυί - 3η(1 6ε 
δρεαίίδ ίη §Γε3ί (Ιεΐ3Ϊ1 οη ί6εδε πΐ3ίίεΓδ - οηε δπΐ3ΐ1 ίοηη3ί νοίιπηε ίη 

6ΐδ ί3ηιουδ εοΐΐεείιοη οί Οι-εεΕ 3ηΒ θΓΐεηί3ΐ ηΐ3ηιΐδεπρΐδ εοηΐ3ίηδ 3 

ηοίε Βγ Οπγζοπ 6ίηΐδεΙί ΓεροΓίίη§ ί63ί ίί νν3δ 3εφΐίΓε0 ίη ί6ε ηιοπ3- 

δίεΓγ οί ί6ε Ογο3ϊ ΜείεοΓοη. Τ6ε ννεδίεπι ηΐ3ηυδεπρΐδ οΕΒίδ εοίΐε- 

είιοη, Βεφΐε3ίΒεΒ ίο ί6ε ΒπίΐδΒ Μιΐδευηι 6γ 6ίδ 03ΐι8ΒίεΓ θ3Γε3 3ίίεΓ 
Βει-ΒεηΐΒ ίη 1917, 63νε 6εεη 6ΓΐείΙγ ΒεδεπΒεΒ ίη 1933, ίΒοιι8Β Οιγ- 
ζοη’ δ ηοίε ίη ΒΡ 39618 νν3δ εΒίίεΒ ίεη γε3Γδ ε3ΓΐίεΓ 6γ Ρ. Η. Μ3Γδ63ΐ1. 

ΑίίεΓ 3 δγδίεηΐ3ίίε δίπΒγ οί ίΒε ιη3ηιΐδεπρί ίη ύίιι ίη Ιηηε 
3ηά δερίεπτΒει· 2007 ινε ρΓεδεηί ίη ί6ε δεεοηά ρ3Γί οί ίΒίδ ρ3ρεΓ 3 
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(1εί3Ϊ1ε(1 οοάίοοΙο8ίε3ΐ άεδΟΓίρΙΐοη οί ίΒίδ δηΐ3ΐ1 πιίδεε1ΐ3ηεουδ νο- 

Ιηπιε, εορίειΐ 6ιιγϊπ8 ίΒε ίϊτδί 63ΐί οί ίΒε δϊχίεεηΐΒ εεηίιΐΓγ, 3ηο1 εοη- 

ί3ΐηίη§ ρΓίηΐ3Γί1γ Βγπιηδ (θ3ηοηδ) 3ηά ίΒε ΟΒΓοηίοΙε, ηιυίίΐ3ίεά 3ί 

ΙΒε εηά, οί Οοηδί3ηίΐηε Μ3ΐΐ3δδεδ. 

Ιη ίΒε ΑρρεηΒίχ \νε τερτοΒυοε ΙΒε ΒεδΟΓίρΙίοη οί ίΒε εοηίεηίδ 

οί ίΒε 1ΐΒΓ3Γίεδ οί 311 ίοητ ηιοη3δίεΓΐεδ οί ίΒε ΜείεθΓ3 νίδΐίε<1 6γ 
ΟυΓζοη Βείινεεη ίΒε 8* 3ηά 10^ οί ΝονειηΒετ 1834, 3δ ίΒεγ 3ρ- 

ρ&Άτοά ίη Βίδ: νίήί& ίο ΜοηαΞίβήβζ ίη ίΗβ Ρβναηί, Εοηάοη, 1849, 3 

ρορηΐ3Γ ίΓ3νε1 ΒοοΒ ΐΒ3ί πΐ3άε ΐίδ 3ΐιίΒθΓ ί3πιουδ 3ηά \ν3δ Γείδδυεά ίη 

ηυηιεΓΟίΐδ τε-ε<1ίίίοηδ ενεΓ δίηοε. 

ΤΒε ρ3ρεΓ ίδ ΐ11υδίΓ3ίεί1 \νίΐΒ δίχ ρΐ3ίεδ, 3 ροΓίΓ3ΪΙ οί Κ. ΟαΓζοη 
Βγ V/. ΗοΙΙ (1859), ί\νο \νοοΒευΙδ οί ίΒε ΜείεοΓ3 ίηοΙυΒεΒ ΐη Βίδ 
νίήίζ, Άηά δρεείηιεηδ οί ίΒίβε οί ίΒε δίχ δοτίΒεδ \νΒο εοηίΓΪΒυίείΙ ίο 

ίΒε εοργίη§ οί ίΒε νοίιπηε. 

Ε. I. ΤοιηαάαΗίζ, θ88βη>αζίοηί βΙοΙοξίβΗβ ηβΙΓορβτα: Οίον. 

ΡοΙβηιίΞ, Οαηοηί ίη 8. Αίαηα8ΐο ΓΑίοηίία. Εάίζίοηβ βήίίβα. Αίβηβ 

1993, ρρ. 177, ρρ. 443-466. 

II ρΓεδεηίε 3Γίίεο1ο εοηίίεηε οδδεΓν3ζίοηί 1ε ςιΐ3ΐί π8ιΐ3πΐ3ηο 
3 ν3Γί εποΓΪ ΐ3ηίο ηεΙΓ ΐηίγοΒπζίοηε ΒεΙΓεΒίζίοηε (θΓΪ8ίη3ΐίί3 Βί 
ίΓορ3ΓΪ, ροείί Βεί ίεδίΐ ίηηο8Γ3ίίεί, 3εΓ0δίίεί εεε.) ςπ3ηίο 3ΐΓεΒίζίοηε 
δίεδδ3 Βεί ίεδίΐ (ειτοπ Βί θΓίο§Γ3ίΪ3, δί δίηΐ3δδί, Βί εοΒίεο1ο8Ϊ3 εΒ 
οηιίδδίοηε Βί ΙΐΌρ3π ε Βί νεΓδί) εΒ 3ΐ1’3ρρ3Γ3ίο ΟΓίίίεο (ί3ΐΐ3εεί Ιεί- 

ίηιε, οηιίδδίοηε Βί ϊηΐεΓεδδ3ηίί Ιεζίοηί ε ΒίδοιΒίη3ηζ3 Βε1ΐ3 ηυπιεΓ3- 

ζίοηε Βεί νείδί εεε.). 

Ραηαγοίί8 Ο. ΝίΗοΙοροιιΙθ8, Ονέ§οΡβ άβ Νγ88β, α-ί-ίί βοηι- 

ρΐβΐβ Vίηίβψνβίαίίοη αη Οαηύρηβ άβ8 Οαηίίρηβ8?, σσ. 467-502. 

V 3πίευΓ δε ροδε 13 ςπεδίίοη δπΐν3ηίε: 1ε εοπιρίεηιεηί Βε Γ ίηίεΓ- 

ρΓεί3ίΐοη 3Π Οπηίΐρυε Βεδ 03ηίίςυεδ δεΓ3ίΙ-ί11’^υντε Βε θΓε§οίΓε Βε 

Νγδδε? 

Απ εοπΓδ Β’ιιηε ΒεδεΓίρίίοη Βυ εοΒ. 2410, ΧΙΙΙέιη6 δ., Βε 13 Βί- 
ΒΙίοίΒεςυε Ν3ίίοη3ΐε Βε ΟΓεεε, Γ3πίεπΓ 3 τεπΐ3Γςυέ ςυε ΓίηΐεΓρέ- 

ΐ3ίΐοη Βε θΓέ8οΐΓε Βε Νγδδε 3π 03ηΐί<}ΐιε Βεδ 03ηΐί<ιπεδ εδί ίΓ3ηδπιίδε 
3ρΓέδ 1ε 15έιτιε ΒίδεοιίΓδ ριιίδρπε υη 16ειη6 ΒίδεοπΓδ εδί δί§η3ίε τον 

αντοϋ, ε’ εδί 3 Βίτε Βε ΟΓε^οίτε Βε Νγδδε. 
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Ρηγ οοηδέςυαηί Ι’αυίευΓ δε ροδε Ια ςυεδίΐοη δυΐναηίε: ΟΓέ^οΕε 
(3ε Νγβδβ Ά-Ι-ΪΙ οοιηρίέίέ 1’ΐηίεΓρΓέίαίΐοη αυ Οαηίίςυε Οεδ Οαηίΐςυεδ 
οιι 5ιεη Ια ίΓαΟιίιοη αεεερίέε ^δςυ’ α ηοδ ]ουτδ ςυΐ Ια οοπιρίείε ]υδ- 

ςα’ αιι 15&™ ΟΐδοουΓδ οοηδίΐίυε Ια ίΓαΟιίιοη 0ΓΪ§ϊηα1ε Οε ΟΓέεοίΓε Οε 
Νγδδε? 

ΡουΓΐαηί Α. Μαί αναΐί ρυΜίό υη ίεχίε δεπιΒΙαΒΙε α οεΐυΐ Ου 
166Γηε ίϋ^οιίΓδ Ου οοΟ. 2410 Β.Ν.Ογ. Ο’αρΓέδ 1ε οοΟ. ναίΐοαηυδ 8γ. 

728 Ου 16*™* 5. εί Γα αΓΟΐίΓαΐΓεηιεηί αίίπΒυέ α ΡΐΌοορε Οε Οαζα. 

Μαΐδ ραΓ Ια δυΐίε οη δ’εδί ΓεηΟυ α 1’ενΐΟεηοε ςυε εε ίεχίε η’ αρραΓ- 

ίϊεηί ροίηΐ α ΡΐΌοορε Οε Οαζα; αΙοΓδ οη δ’εδί δυΐδ α Ια ΓοοΒεΓοΒε Οε 
1’αηίεαΓ. 

ϋ’αυίΓε ραΓί Ιοαηηεδ ΜευΓδΐυδ εη 1611 (δείοη 1ε οοΟ. ναίΐοα- 

ηυδ §γ. 1266) αιΐδδΐ Βΐεη ςυε ΡΓοηίοη ϋυοαευδ εη 1624 αναϊεηΐ ρυΒΙΐέ 

ιιηε ΐηίεΓρΓέίαίΐοη αυ Οαηίίςυε Οεδ Οαηίΐςυεδ αίίπΒυέε α Μϊεΐιεί 
ΡδεΙΙοδ Οοηί Ια ίΐη εδΐ ίεχΐιιείΐεηιεηί δεπιΒΙαΒΙε α Γ ίηΙεΓρΓέΙαίίοη ίΓαη- 

δηιΐδε εοπιηιε <1ίδεουΓδ 16έ™6 ραΓ Ιε οοΟ. 2410 Οε Ια Β.Ν.Ογ. 

Ρβγ οοηδέςυαηί 1ε ίεχίε Ου ΟΐδοουΓδ 16*™* α 1’ΐηίεΓρΓέίαίΐοη 
αη Οαηίίςυε Οεδ Οαηίΐςυεδ εδί αίπΒυέ α ίΓοΐδ αυίευΓδ: Ρδευ0οΡΓοοο- 

ρε Οε Οαζα, Μίεΐιεί ΡδεΙΙοδ εί ΟΓέ^οπε Οε Νγδδε. Εα ίΓαΟιίιοη Ου 
εο(1. ΕΒΕ 2410 αυδδί Βΐεη ςυε Οεδ αυίΓεδ ηιαηυδεΓίΐδ <1οίί δ’ΐηίέ§ΓεΓ 
αυ ΟέδΪΓ άε νοπ Γ ΐηίεΓρΓέίαίΐοη αυ Οαηίίςυε Οεδ Οαηίΐςυεδ οοιηρίέ- 

ίέε, ου ςυε ΟτέβοΕε Οε Νγδδε Ρ αναΐί ρευί-είΓε Ιαΐδδέε ΐηεοπιρίέίε. 

Ε αυίευΓ οοπιρίείε δοη ίΓαναΐΙ ρατ υηε έΟΐίΐοη ΟΓΐίΐςυε Ου ίεχίε. 

Υα3$ίΙβίθ5 ΕΥ. Τοιηαάαΐϊϊ3, ΙΙηΙ<:ηο\νη ροβηι ί>γ Αηίοηΐθ3 

Μαηοιΐ38θ3 (1822-1903) ννήίίβη ΐη ίΗβ γβω-1889, ρρ. 503-506. 

Αη υηΕηοννη ροεηι ίη ίΐιε Εη^ΙΐδΗ αηΟ Ιίαΐΐαη 1αη§υα§ε, ννΓΐίίεη 
ΐη ίΕε γεαΓ 1889 Βγ Αηίοηΐοδ Μαηουδδοδ, αΟΟΓεδδοΟ ίο ίΒε Ρπηοε οί 
Ναρίεδ, νΐείοΓ ΕππηαηυοΙ ίΒε 3*3 ίΐιαί ΙαίεΓ οη Βεοαιηε Κΐη§ οί Ιίαίγ, 

ΐδ Βεΐη§ ρυΒΙϊδΒεΟ ίο!1ο\νο0 Βγ οοπυηεηίαπεδ. 

8ίαιιηΐ3 Κοιι νοιι$β3, Κβηιωψιβ8 8ΐινάβ8 (βχίβ3 ΙινηιηοΰΓαηΙύ- 
φιβ8, ρρ. 507-540. 

Οη ίαΐί Οεδ τεπιατςυοδ δυΓ ςυείςυεδ ΙεοίυΓεδ Οεδ ίΓοραπεδ (3εδ 
εαηοηδ ου ΐΟΐοπιέΙεδ Οεδ Βγπιηο§Γαρ1ιεδ Κοδίηαδ, ένέςυε (3ε Μαΐουπιαδ. 
εί Καδδΐα Γηοηΐαΐε. 
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ΟοηΞίαηίίη Α. ΜαηαρΗί5, Ιθ8βρΗ VΗγίηηοξναρΗβ, ιιη οαηοη 
ϊηέάΐί βη ΓΗοηβιιτ ά’Ηθ8Ϊθ3 Όανίά άβ ΤΗβ85αΙοηΐφιβ, ρρ. 541-584. 

Οαηδ εε ίΓαναΐΙ εδί Γερπδε υηε εΟΐίΐοη ΟΓΐίΐςυε (3ε οε οαηοη, ςυΐ 
εδί οοιηρπδ Οαηδ Ιεδ ηιαηυδοπίδ: ΗΐεΓΟδοΙ. δαΒ. 70, Ραπδ. §γ. 1569 εί 
ΕεδΒ. ΕεΐηιΟηοδ 11. Τουδ Ιεδ ίΓορατία (3ε ΓαΕοΙουίΒΐε δεδ τείΓουνεηί α 
Ϋ αναηί (3ε οε οαηοη. 1>εδ δουτοεδ (1ε ΙοδερΒ δείοη Ια δγηίΒέδε Ου οαηοη 
Ια ο1ΐΓοηο1ο§ΐε 0ο 1’εοΓΐίυΓο, αυδδί ςυε Ιεδ ΐηίοπηαίΐοηδ τεςυεδ Οεδ 
ίεχΐεδ οοηοοΓηαηί Ια νΐε ά’ Βοδίοδ ϋανΐΟ δοηί εχαηιΐηέδ Οαηδ Ι’ΐηίΓο- 

Ουοίΐοη. II εδί ρίουνέ ςυε Ιεδ νΐεδ αΒΓέ^έεδ Οεδ δγηαχαΪΓεβ 0ε 1Έ§1ίδε 
0ε Οοηδίαηίΐηορίε δυΓ Ια νΐε 0ε ϋανΐΟ αναΐεηί ρυΐδέ εη ρΓΐηοΐρε Οαηδ 
1ε ίεχίε Ου ρΓεπιΐεΓ ΕαίΒΐδηια εί δυΓ Ιεδ ίΓοΐδ δΐίοΒοΓα Ου ίεχίε 0ε 1’αΕο- 

ΙουίΒΐε. 

Κβ8ΐιιηβ3, ρρ. 585-595. 

Π3ίβ3, ρρ. 597-600. 
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ΗΜΕΛΛΟΥ ΣΤΕΦ.: Παρατηρήσεις στο Μεταβυζαντινό γρα¬ 

πτό έθιμικό δίκαιο τής Σύρου.. 5-18 

ΠΟΛΙΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ.: Επιλογές και έκτιμήσεις. 19-38 

ΚΟΜΑΝΟ ΚΟΒΕΚΤΟ: Νιιονβ ο3δ6Γν3ζίοηΐ αφ ϊιιβΠίίϊ οοιίδί- 

φ ά ιιπ3 ηονίζία Οι 8. Νίΐο Αηεΐτ3ΐιο. 39-48 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Ανέκδοτοι καί έλλιπώς έκδεδο- 

μένοι ασματικοί κανόνες τής παρακλητικής παραδιδόμε- 

νοι υπό σιναϊτικών χειρογράφων. 49-102 

ΡΙΤ8ΑΚΙ8 ΟΟΝ8ΤΑΝΤΙΝ Ο.: λ ρροροδ άβ Η ίβίε 6β δΑίηίβ- 

5ορΗϊβ: ΙΟεοΙο^ΐε 6ΐ πϊυοίδ βγζαπίίηδ, ρι^ίΐμυεδ ΐϊΐοάεπίθδ 103-114 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Μελέτες για την αύλική ιεραρχία 

έπί Κομνηνών Α': Ή απονομή τού τίτλου τού Σεβαστο- 

κράτορα στον Ίσαάκιο Κομνηνό, Τριτότοκο γιο του Α¬ 

λεξίου Α' Κομνηνοΰ (1081-1118). 115-126 

ΠΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: Μαρτυρίες για τή Μονή Δαφνιού σέ 

κείμενα Ευρωπαίων περιηγητών (17ος-19ος αί.). 127-138 

ΓΚΙΟΛΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τό είκονογραφικό πρόγραμμα τού 

Νάρθηκα τού Καθολικού τής Μονής τού Όσιου Λουκά . 139-160 

ΒΑΡΒΟΥΝΗ ΜΑΝΟΛΗ Γ.: Άγιος Έρμογένης «Επίσκοπος 

Σαμουταίων». 161-168 

ΜΑΜΑΓΚΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Α.: Αλέξιος Α' Κομνηνός καί 

Άννα Δαλασσηνή: Σχέση αμοιβαίας αφοσίωσης ή συν¬ 

ύπαρξη πολιτικής αναγκαιότητας;. 169-200 

ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ: Οί περιπέτειες ένός κρητικού Χει- 

Χειρογράφου. Το χειρόγραφο άρ. 4 τής Μονής Γοινιάς 

Κισάμου. 201-210 

13 ΕΤ ΟΚΑ ΚΙ ΜΑΚΙΝΑ: ΡοιίΓΕΐΐδ άα δαΐηΐδ Οαηδ 1ε 8γιΐ3Χ3ΪΓ6 

Οοηδΐ3ΐιΐίηορ1ε. 211-232 

ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.: Ό οικουμενικός πατριάρχης 

Νίφων Α (1310-1314).  233-264 

ΓΙΑΡΕΝΗ ΗΛΙΑ: Ό λόγιος καί ό γενέθλιας τόπος. Ή Τρα- 

πεζούντα μέ τον τρόπο τού Βησσαρίωνος. 265-280 
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λογον των έργων Ιωσήφ του Ύμνογράφου. 281-302 
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ου Ίωάννου του Χρυσοστόμου (Εισαγωγή - Κριτική έκ- 

δοσίξ). 303-376 

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΑΡ.: Από τήν Κύπρο στή 

Σκιάθο. Ό κώδ. 11 Ευαγγελισμού Σκιάθου, Α'μισού του 

14ου αί. 377-406 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ Ν.:Ένα χειρόγραφο από τά Με¬ 

τέωρα στήν συλλογή τού ΚοΒβιΐ Οιιτζοη: Βί, ΑάάίήοηαΙ 

39618 (με 6 πίνακες). 407-442 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ: Φιλολογικά! παρατηρήσεις είς’Ι 

Πολέμη, Κανόνες εις τον όσιον Αθανάσιον τον Αθωνίτην. 

Κριτική έκδοσις. Αθήναι 1993 (Σύλλογος προς διαδοσιν 

Ωφελίμων Βιβλίων), σσ. 177. 443-466 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΓ.: Είναι έργον του Γρη- 

γορίου Νύσσης ή συνέχεια τής ερμηνείας εις τό ^.σμα 

των Ασμάτων. 467-502 

ΓΩΜΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΡ.: Άγνωστον ποίημα τού Αν¬ 
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